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ΕΕ κ ς ο ο ως 

ΡΗΟΕΝΙΡΟΑΤΓ. 

ΙΝΤΕΚΡΚΕΤΑΤΙΟΝΕΜ ΑΡΓΡΡΙΕΡΙΤ Ἡ,  σκΟΤΣΙΙ: 

οβΒΑΕΟΑ ΟΑ5ΤΙιαδνΥΙΤ ΕΕ ΜΟΤΙΣ5, ΑΤΩΝΕ 
ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΙΡΥΣ ΕΝΣΤΕΑΕΑΥΣΙΤ: 

ΡΘΕΗΟΕΙΑ ΡΥΒΙΕΟΙΤ. 

υνοοιν» ΑΡ ΡΑΕΕΚΕΝΑΕΕ 

1ΣὔσΡΕΟΝΙ δΣαΤαάαΡΟο.Κ ση, 

ΑΡΌῦρ ΡΑΜΌΏΌΕΙ ΕΜ Ετ ΙΟΑΝΝΕΜ 1 ΌςΗΤΜΑΝς, 

ΛΟΑΡΕΜΙΑΕ ΤΥΡΟΟΕΑΡΗΟ8Φ. 
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ος πω ο ΚΕ ναι 

ον πηϊἡὶ αὔ αι Πιιάϊοβς (ταδσατάτη Ἡτογάσαπῃ αἀο]ε[ορπεριις ἵπίβτρτε« 
Έατετ "χαροεάίαπι ἵπ Ρτϊπιϊς ἀϊρπαε νἰάεδαπτατ Βαγρίοις Ῥποεπί[ας, αυαε Ἱο- 
τυπι ἵη σταίαπι {ο τγρῖς ἀείομρετεπτις Επβαςί5, πὈ Πονο ααοάαπι οπ]τα 
τ8ΊηςΠ οχοιπαϊαα. Γοδίς ατῖαπι {ρεδατοτίδις α]ίαια ραττο Ῥο/επτ οοπιπιεπάατῖ, 
Φορβοοί Ρρετβεάίας Ἰωτίριάθο ος Ποπ απτερο/{πετίπ. εκεΏηρ]ατ., { ααἱ. . ααιοά 
Εωτησάπα απστους ΓοιταΠο πιτασυπταΓ», ἆξ πιο πἹεοφμε ἵπ. δορλοςίομ Παάϊο 
πϊπηϊς Ὀεηίρπε {βηείεητες., αά Π]απιίπαπάα ἵαππεπ Ῥορήοσ]εα Οοάΐσες ῬρταείεΓ- 
Ώπα γειπίος αἀπίδεπάος ε[ε. (πιευαητατ: ἀε[πεπῖ ἵἴαααα πηϊτατἰ» πὈί 60ΡΠΟ- 
νειίητ» εκ απϊηπῖς πεπ]δταπῖς εχεειρίας Παθετα π]ε Ιεέίοπες πιι]το ρ]ητες ὅς 
νετο Ππε]ίοτες, απίδις ὀϊνειίαε ροβῖιπι Βηγὶρίαής εχρο]τί Τταροεαίαε; Ῥ]οε- 
πϊΠατυπα απτεπα νατίθητοθ, εκ πῖοας αμαϊποινο Οοἁϊείοας ορτιῖς μπι στα 
εποϊαῖας, «Βαγέῤαἒς Ῥταεῖετεα», Ῥιπεεεριίς αἲ νἰταπι Όεπε Ιπβοσιπαπ απ ΓοβεΓ- 
εἰ, Ώπιρ]εχ. 4ο πατῖνα {αοϊ]ίτας οοτιυτπο ῥοριος]ιεο αἆ ἱποοπίαιῃ ποβατίαπι 
πημ]το νἰάεραϊατ ασςοιηπιοζαί]ος. αἱος. πα 4ποαπε ἀῑάίσεεταπι Ῥοδταταπι Ρο- 
Ώμδ, απαπι αἱίοσαπι Φοπρτοταπι» {Γιανίταίε ἀε]εηϊπιεπείσαπο σαρὶ., αἴηιο αἆ 
4ΠΠΙΟΙΕΠΙ Πυπιαηίτατϊς Ποπε[ατίδαια οοποϊιατὶ, ἛΓαπάσιη ππα ἆαε πῖδιας ο{αΠΕ 
Ῥμοεπίῇαε Τγασοεα[ϊδ, αἴαε. πηθάίσα /παμηίς ᾖλησί πιαηα εκ Ετίταηπἰοϊς Οο- 
αῑεῖσις {πεαιεπτ/πιε Ρετ/απαῖας» ργοαΙίῇο νιάευαπτας ἱπτεσογιίπιαα.. ἵπ επιεῖ- 
ἁαιήΏιπίς απαπταπι ρεγαρεπάιπι {πρετεβος, εχροπεηῖο Εάο εοπ/αϊα νο]. 
1ρεπῖαιε Ῥμοεπί[ας Τ,αϊπο νετΠι 1. (γοίμ εκρτε[ῖοται: Τ.απῖπα απαπάοαι. 
4επῃ (ταροῖς εταητ αἀϊαπρεπάα., πῖ Πρες εππτοτες Ιηνεπίτει, (0701 εοπνε/]ο- 
ηΕεΠῃ Ῥηαε εαῖεγῖς Πίο Ἱπίμτατο εοπηνεπῖτε Ιἠάϊσαδαιη. ἙῬποσπίῇᾶς ]α, {περίας 
ε Που Ῥαπβπὶς οπιεπὰαῖα», ΠοἩ τεττῖτ ταπῖαπι Γαῇπε, {εά ὃς ετααἰρῖς ἵῃ- 
Ππαχῖτ Ῥτο]οροπιεπίς, ἴπ απῖθας ἵτα ἀϊδρωϊαι (σγοέΐής, Ἡϊ Ώλπο οριίπιααι αΠς 
Ρετνῖεετῖε Εμγέρέαής Γταροεαάίαταπι» ἵπ πϊταπιμε Ῥαϊτεπι ἀταπιαιῖς νίττατες εχ- 
Ῥοπεπς ὅς νἱτα. ΊἨπεο Ρ]επῖας οοσΠΟ/ΠΟΕΓΕΙΑΙ5. { Ῥποεπίβιε {Παρετεῇοπι «{γί» 
ϱορήσηίς ὃτ 1: αεἡάΐς,. 91ος {μΐς ἵπ. σοπιοεα]ίδ., ποπιΐπες ασθιίπιος, Ἱπτίάςπαα 
Πο {αππΠβ: ἀε Ῥποεπί» ξωρίώσε Ίοσα. απαπταπινίς ραµσας ππαπίβεῃαπε 
πἰπῖμεαυς τε]αιίαο, Ῥταεῖοτ Πο ἀπο Ῥμοεπί(τα {οτἱρΠΠε ροτηίσεταγ γαίες 
Οοππῖσας, ιτ Ίβα νίτοιαπι |)οδοσαπ ΡεγῇΙαΠο Ρετρεταπῃ {ητθ]]εέίς «σήο- 
ᾖἱαῇβεοε νοτοῖς α Ροβ]αμίς Μείρας ν. Ἀσο. υδί ποτ Οοιπίοαδ, {εὰ Ογαΐες 
ἑωτε]ιρεπάμ» οί (γζηλαείεμς ἸοσυΠι ἀεβῄρπαης ες «{γβορΛα Πέ, 4 πεία ἰπῖος- 

. Ρῖε» 



π Ρε ΑΕ ΡΗΝΑ π ΗΝΟ. 

Ρτείαδαίης, Ῥ]μοεπίϊς: εοππθάσαι {ΠαροτεΠ ἵν Πρίο Οοπιϊοϊ Ιοσῖ15, απο {ρε- 
έταδαιτ 6γαΐ6ς. επιεπἀαεῖος αρα: δ]ασηΣ, απαπι αριά «{9λεπαειῶη τι. Ῥ 69. Ὀν 
11, Ῥ. 9Ο. Α. ΆΑ]μς ετῖαπι ΕΓΓΟΓ Ἠϊο σοττὶσὶ ροτετῖε, απεπι., α πηπ]τῖς ρτορα- 
ρατάπα, αἰἰομοί {εαπυτας {απι, ΛῬαγίρία Ῥποεπίῃαα ρτίπιαπι οοπιπῖαᾳ Επί[Ε 
αἰεππτας αππο Ρτίππο Ο]γπιρίαάϊς Ίσσαν]τε. [ήεμηβο εαιαιῖδααθ. απ πος τ{ᾶ- 
ἀἰάεταπτ. Ριαεϊνίε ἴπ Οοἰεέταπεῖε Ἠ][οτίεὶς {0/. ιδοσῇρε. δαῦ Ἐγιποφοτί 
απϊάεπι ππαρίΠτατα ἆᾳ ραΐπια σετίαταπῖ «Εηῤήογίοη» «δορλοσ]ες, ὃς Εηγίρίάες, 
νιέκοταιε ΕΩῑτ {Εωῤβογίοημ τεπιπεῖατα5, τε[ε «4{ἱορβσπε (ταπππαϊίσο. ἵα ατσι- 
πηεπῖο {εουπάο (Ρας {);ζασαγεΛο ττϊδηίτας ἵη Οοάϊοε- ΕΙοτεπιπο:). Μεάσαε: 
{Σωηρίάςς Εδὰ σειτα]ορῖαπι Ἠ]α «οπΙπἹεπιογαι βρήρἠάς ΊΠπου αΠπο εοιηπιί5. 
{παν Μεάεαπι, ῬΠϊ]οξτετεπ, Ὀϊέεγα, ΕαουΙαπιαιε Ιθσοίαπι Θερισταὶ Ἱπ{ορίαπη 
αµ1απῃ {1ο Ίαπι τεπΊροτθ {απ ρίε ποΠ απρ]ίας ΙΠπγεπίαπα», Ρροβγεπιαπι Π[απι] αἴ- 
ριπηεπεῖ ραττεπΙ «οπηπιοάε Πήζά. Δομί]ε]ως εποἁἀανῖτ ἵπ Πρίβο]α αἆ 10. Ι{ὴ- 
{1η ὙΝἰσϊπϊ πιπΙίπαπΙ αππίς Ρο οοπιππ/ῃα ἀεπιιήπ νἰάεητατ [ιγέρέαής 
Ῥποεπί[αε, ἨἩγρβργ]ε, ἃ- Απιιορε, ὮὈδί πιεπιϊπῖτ βγέρίά «{Πάγοπείαε 
Οοπιῖεις ἵπ Ἰαπῖς νι 59. Ίος Ιασίτας ῥομο]ίοπς διατὶ μ ἀλλό τι τῶν πρὸ 
ὀλίγου διδαχθέτων καὶ καλῶν., Ὑψιπύλης, Φοιισσῶν, "Αγτιόπης; (ἡ γὰρ Ἂλν 
ὀροµέδα ὀγδόῳ ἔτει προῆκται"') ἐπειδὴ οὗ συκοφωντητέα ὖν τὸ τοιαῦτα, Απάτο- 
πιθάαπι ἀοοιῖτ Βηγίῥίαες απΠο τεττίο Οἱ, χσι, οἑζο απηϊς απῖα, αππαι Έαπαε 
ῬΗπππΙ ασετεπτΏχ «4 ρήαΜίς,, αππο' Πεπηρε ἴογο Οἱ, χοητ.. Απηας Ἠϊο Όετ» 
πας ΟΙ. χσαι, Επγέρι! νῖταε Εαϊε αἰείπχις, ὀθρῥοσίέ 9ποφιο βιτα]ν. Αδῑνε 
Ἱτπααε Ῥποεπίβαε Εἀειίπτ ἵπιτα αππαπι Ὀετήύτα Οἱ, σος. δε αὐποπ τοτῖαπὰ 
Οἱ. αοπτ» [οτίαα ἀἄππο τενῖο ΟΙ. κατ. απο {15 αποποπῖα. (]απεῖρρο: νὶεῖο 
εαϊτα, Ρ/αείεσ έετετας», Ῥηϊοξεειο., ιδοβᾖοθῆαε. 9ο. Ἠἱδ. 9παεαπθ Ριδεῖθγεᾶ 
ῬοτεΓαπῖ Ἠη]ής σεπειῖς ποππι]]α ἀΠριτατῖ, πας. Παρβάΐα ροτῖας Ρρετίθαι]α:». 
Ύὐαε πηῖ ρπαείζο Ώπετηπε Ἠαπο ῶνασοεἛίαπι τγαδεαπτῖ. 

Ῥμοεπίῖας οετείαςααε {γα ταφοεᾶϊῖας Ρ]είαδᾳας ρτῖππις Ψοποιῖς ρα. 
Ὀ]σανῖτ «ης 4ΠΠΟ ΜΌΤΙ. παπα. ἵπ απταιοτί απαεαος. ἁπαπιατπα- Ε:άϊίοπθ 
ῬποεπίΠᾶς ποπ Ιπνεπῖτί πιοπηῖτ 1ης Μοδ, ἠ/αβίαι Ἀὔθνεγμς,. Αἰάϊπαπι 
εχεπιρ]ας εχρτίπιϊ επγανῖτ Ῥαβίεαε /0. βΙεγγᾶσέΜε ΠΠΟ ΜΡΧΧΧΥΠ. Ἐαδάαπι 
ΜΙεγναρ{ὲ {παρεα γεποναῖα Εαῖτ ΤάΠο Βαβιοξπ(ς αππο Μο. Οι Παῖς οιι- 
ΤαπάΔ8 Ρίαεβε, 0, Ορογπις Ἱποοπβάστατίας πιαϊτα πονανῖτ, ποπ {οτίρταπι 
πε Οοάΐεεπι νεταίηπι {εαπατας, {εὰ νἱτῖ ομαδάαπι ποπ Ιπάοξῖ οοπίθέξατας, 
Όαε αα]άεπι ααἲ ΟΡο7έπας απτ νεῖετες ἵπνεχεταπε Πθτατ, νυἰτα ρ]αρίπα μή, 
(αβίεγως εχρητρανίτ, Ῥγίπιάεαπα φετ[ας ἵπ. οποτῖσί {ς ἸΠρατα πιοάιηῖς αρ- 
ρτεβς ππυ]τυα βμπε Ῥγαεβήτ, ᾿επη]Πο Εηγὲρίαξ εκ οββεῖπα β/αμΗἱμέ Απτνετ» 
Ρίαε 8ηπο ΜΏτσχι. Ἰπ ΕοΙποπίθα9 ροβ θα ν]σατῖς ἆἀατα΄ ορετα πὶῖ] αάππο- 
ἀαπι ΕωΙξ αἲ Δρ: ΠΕΙΣ πσααο ποναταπι. Ἰπέετεα τοπηροεῖ ΡΠοεπίζμς Ῥατίβῖ 
ῬιΙσανεται 1, 67ο ης αππο πΌεχχςχ, θπεπάατας εκ Μαπιήσηρις ϱΟοφ]οί- 
Ῥμ8. Ύαμο5 ρύαεὈετ' «4/33 Ποῦ αὐμῖνιεταπτ ρτίοτες. Ἠί, πιοτθ Ἑάπτοταπι, ἆά 
ᾖια αὐἰςοαε οΡρετα πιαρπὶποε Βλεταπτ Ιοαιατὶς πιούε[ξα (οΐἷμς ἵπ' Ερητοῖα Π1. 
Ἀήενημίο Ἱπ{επηρτα, [μες ἰπαπῖτ, ἐαροθαίαι ἐρ/[αη. α [ΠΗΙΟ ῥ02ίαγ 831- 
}1ρέαδ, γνεγ/ς εἶμς ῥαμο ση «μ/εβσς εππεηαΜίοτες α (οαἱοίδως [γής 
ἹΜυ]τα ταπποπ΄ ἵη Ῥποεπίς Πτοστα νῖν Ἠλαβτίβπιας ἶαπι: ἀθάεγατ., αὖαθ ΡΓΙΠΙΘΒ. 
{8 περατα!θ 1οσεπιῖοτος αιδίταδαπτἁς, Βαγηε[ας {ρΙεπάἰάαπι απίᾶεπι  ποῦῖθ 
Ῥατανίτ βηγἠρήαδς Ἐάνίοπεπι, Π΄ πίτετδιπ {ρεέξες εκίειπυπα» {εά:, Π: αΌεααα 
πο: ουτγεναθαἵ Πυάίο νεταπ] ἀϊσοτε Ἱΐσσε, Ἰαιάϊδας, α ας. ἴπ Παπ πια]Π ζοτ- 
ρεῄἝγιητ, Ρεπιτας Ἱπιτο[ρίοϊοητί Οαηταδηριεπς Ππάίρηα, νἰἀευίτας Εάΐδου 
ΑΜεπα ποι Ρραυσα ῥριαεβατυς», Φαγπέβιν αάδις ἱπργιόεας ρτας(αῑ5 αὰ Ροΐιαια 

ας: 



τι Ἁ ΛΕ ΠΕ Πλ ΑΤ το ατι 

ασοεΏετῖτ τταξταπάαπι ἵαοει: Ὠωηήῤῥίάρη {ε Τρ αἲι ῥΗση) ἆ εκρωραίη. 
'μάβΗς βαΡΙ αΔΙΗΙ  /ΐφιο ϱοΙΡΟΙΕ”Ι γεα]ά{[ε. ΊΝεο νετετες Ἐάῑτίοπες αὰ- 
'Βϊδαίτ «υα ἀεῦιεγατ ἀῑίφεητία, Πεαπε Οοάΐσες {στίριος.» Ρ/αετες απίουπι Ο8η- 
ταυτὶσιεηήεπι, τος ταπζΠΙ Ἱταροράίας οοπιρ]εάεητοπι: Ῥπηπς Οοάΐσεπι, 9πεαι 
Κὲηοθῖ πον]π]ας Ιπάϊοίο πεοεπίεσι αἀπιοάυτη ο:» {αρτᾶ πιοάᾶπι ὅς ῥαεπε Ρᾳε- 
τ]ίτετ αἀπαίτατατ «αγ με[μς, (94ἴθεπ νοσαης //8ή/γημή αἴααε ὁγεσαραδίδενι; 
απαΏ φετο σειρα Ἰλοείοτ {ῖς αἀπαπετατοι αιἀϊτοτίθυδ, ποἩ ΠὨοᾶβῖς εχρει- 
ἀεπάα «οπΏάεγατε {ομΐρετει: ἀΟοπιο πα]]απι αττα]ῖε σοπἰσξεασαπη , 4παε Πἵ αἰῖσι» 
Ἰπ5 πιοπεπᾶς ππυῖτα υτίανίε, ἵπ (αήεγΗή δερήσηήμο δοσ[ςε”1, αᾱ 319Ε 
Ααγκεβί πυπασαπα ετυπζ βεφυἰραταπαῖ, Εεαπεπτίης απαπ οροτίµετατ ἱπίωπίις: 
αμος 1ρίε τοξηανετατ, Υετ(ς Ἠίς 1ο ἀπιεΠεείτ Εωιϊρίβεῖς, πε αιἱἀ {εἰ]ίσει 
Ίπ Ἱ]]ς α[ῄει Ἱαεαποίαπι» ἵπ ἀερετάϊτοταπ ταπάεπι ἀπαπια(ΙΒ} οοἱΗρειὰϊς οοῇ- 
οἴππαπάῖσαας τε]αιαῖς περ]σεπτϊ/ῖπιε Ψετίατμς. ἸΜοάεααι ὃς Ῥποεπή]ὰς Οαητα- 
ὑπίσίαε νι]σανίε αηπο ΜΏσοια 17/ρε ως Ρήρηβως, ΟγοΗμη ἵπ Ῥποεπίβϊς ρο- 
ταππααε {εαυυτας, εὔππάεπιααε Οοάΐσειπ 6 Οο]]εσίο ϱοτροτῖς ΟΗτΙά Οαπτα- 
Ὀτίριεπίεπι: εις Ιεέῖοπες ἀῑ]ίρεπιίας εποτανῖτ. Εαῑποπϊς πἰτάΠπαε ον 
Ῥίσπι τη Εεεῖτ αά αὐαενίς Ἱαπιαπταιίς οΏ]εῖα ρατατἴπιας {ο 54εΡΗ. Βεγναγ» 
ἅπς. Ποϊάετι νη]ραβτῖς 4Ώπο πΌοσσσνι, ἨΠεευρα., Οτείε, δς Ῥμοεπ]ῆϊς, πιπῖτο 
Ρὶυς εοπποάί Τταρῖεο ρταε(ῶτ {οαημες ΛΊηρίως» επῖας Εάτίο 1,οπά(ηῖ Εαῖς 
τεποναϊα 4ΠΠΟ ΜΏΟΕΧΙΙΝΙΠΙ ο Τήρηα ἠήογεο» απὶ Ῥρτίοτίθας Αἰεεβία Ἱπίαρετ 
φαῑεοῖτ. Ώεσεπι Κὐπρέμς Οοᾶῖοξδς Μος αἁΠῖριῖτ Ιτταηπῖοος, αοταΠι {ερ 
τετ Ῥποεπήῖας ετῖασι εσἰλίρεδαπι: {εά Ἠΐαε Οοάΐσαι ἹεξήΟπεδ ἔθταιο ταπτάπι 
ποδίξουπι {απτ οοπιπιυπῖσαϊας» αιιαε Αἡμρέο γετᾶλε νἰἀετεπίατ, παἰτο πηβσῖδ 
η Λ4αβσα οἈτπιπαπιαὰε Ἱερίοας αυαπι ΤΠ Ἰεδίοπε {οτίρτοταπι (Ταβοοταπι 
εκετεῖτατο.. Ίμας ρατίς ρεηηβππας ἵα οποτίοῖς Ῥταδ{ετᾶ η σεπτεπα: ρτίπια5 
τοάϊητερτανῖτς. τείαιῖς. ρ]εγῖσαιε πεβ]εέες. ]εδεσπίριας.:, αδας εἰπιατί Ρροτιε- 
σθητ Επιρίάεα, 4α8δαµε Πιασπῖ τεάεπι ει Εγῤηηἒης {αάΙοΠ. «Ταπάεπι Οστο 
ΗΕ”. Γαμρίως, αἱ Ῥποεπίῇας αἰιαάτ]επῃίο.4ητα γηΐσατατ, «Τ10εσαθ ΄4Ώπο πα 
ἴμς {εου] πΥκνα ρεείπχεη εάϊαῖτ Τ,6ξοπατι Ετίράδαταπι ἵα Ῥμουπί[ᾶς: απ« 
ἀξεπβαιε ταπάεπι ἀερτοπαῖαςς Ιεέάοπες. 1ε. αἀεςάάπι σοἩιππεή]ογᾶτ δα /ηα/{Σ 
σρῖεῖα Πονί απίἀεπι πΙμ1 πΌς αἀθο ἀσσετ. ζοσημίς Ιαεοῦ) οσα ἵη ᾖωπὺρην 
ο απἰπιαάνειΠοπες εἨπι ἀεωααι αά πιο Ρεινεπετυηζ, απωπι Ροεπίβαε ρτο» 
ῬέπιοαάυΙη τσρῖς ἴαπι εῄεπτ ἀο[οπίρίας. αἱ 

Ῥιαετες Ἐάϊίοπες. Ἱεέποπεςαυε. Βποεπίίαττη: ρυδ]ήσαϊας, Ῥεπος Ίπε Έπσταπέε 
σίατι ορ αας ποτε Οοἁϊσαπη: ἰαξείοπες ψατίαπτος»- Ωποταπι Ο64εσπι Νῄασαν 
(εΗρτοσαπα. ἆάο ΤαισάππΙ {πητ  Βατατοταπα: ΕΙοπεητίασι εατᾶνς.  Τ,οἰάσπ[ταήί 
αἱτεταπῃ ρεσνετα(ξαπι. α τηε ἀθβρπατάπι Ητεια Α΄ Οαιαῖοσας. Βἰο]ίοτμεζαε ρί» 
ῬΗσαε ἐπιλσει Ίπτετ 7 /ᾷαποι ρ. πο... π. 98. αἰθεταπι, Ἱτετα Β ποτατΙια» Νθ- 
ἔέτεω οὔΏοασαθς πες πππῖτο ἀθετίοτοτῃ Ρι 397. Π. 41. ἨἩἨσταπι Οοάῖσαπι αῑ- 
νετίας ο νηυ]ραιῖς Ἰεέτίοπες ππεαίη ἴπ ατοπίαπι εχοετρί{εταῖ νὶτ Οἰατ ήπιας, Ῥϊας- 
{ππς απ]πηϊ ποτ πῄπας ουαπι ἀοδτίπαε ἀοτῖοις Ἱπῃσπίς. ράμπες {)αμ/ε/ γαἨ 
1έΗΜΕΡ.. Ῥοβεα Οοάΐσες εοσἀεπι΄αἲ Ἐϊτίοπεπι ης] ἀϊίρεητετ εχίσεπα 
πηϊμῖ οοπΏ1ῖς, νίταπα. απηϊοϊπιπιωπα: ασσιταπί πε πιο]εί[ο ΕΗΠο Ἰασοτο Ῥετέαῃ- 
ἅαπι, Αά Εἰοτεπτίπαπ ποπ. νυ]σατῖς [οπίτατϊς. Οοάίοεαι εοἰ]ατίοπεπι  οἶῖπι 
απίΠταεσατ {ΙΓ ο[δως: ες 77ὲ στο Ιαξίοπες: ΕΙοτεπτῖηας ἵη {αυήη τπαμςίστῖ- 
Ῥίεται αἀο]είεεῃδ» στ Οε]εδειτ. βειγάς Δια µµς ὑεεωμόμς». 4πβε απίάεπι 
{ρεζἘασαητ αὰ Ῥποεπίῇας, Μεάεαίι, Ἡϊρροίγιαπι, Α]Ισεβίπι ΄Απάτοπιασπεῃς 
Ἐπείασι, ὃς Έτοσδας: εκ Ἆος παΏί στο ααιάαπίά νε]ίεπι εχκεετρεπαϊ οορίααα 
8 Ι ' 9 2 Ἡ οκ 
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εχουίβτα Ἀμγσημέ Εεοῖτ Πηπιαπίταν», ουὶ Πτεζαταπι απιαίοΓες ἀεδεπιις {ππο: 
Ῥ]ητίπαπι, 

δαημε]ὶς Λα1ε{, αποπἀφπι 1άπσμαε (ΟΊπεσβε ῬτοξεΠοσίς αραιά Βαβ]εξη {ος 
πιεητ Πρ, πιάπη {οπῖριας οὐ/{ετναιίοπες ἵπ {ηγίῤίάεμ πιεοαπι οοπιπιυπἰσανἰτ 
Ἠυπιαπί(ήπιας {0 ᾖᾳο, 111/)εμέης, εἀἰεῖς Ῥτοϊεσοπιεπῖς ὃς |ναταπτίρυις Ν. Β. 
Ιεέμοπίδις ἀπταταγύπχ ποπιεπ αἀερεας. ΄ Ὃσαπι ΡΙείαφια ἶαπι εποστρῇΠεπι, αά 
Ῥποεπίῃας {ρεξϊαητία., πποπυῖς ππθ Ρρετ Ἱτετας Ο]. 1ο. ολερη. Βεγπαγάμς, οὗ- 
{εγναιίοπες γα Δα/Ηἱογ πηρε ἵπ' Μαίεο ἨΗε]νειτίοο ΕΙΠΕ ραβ]σαϊας, πηϊϊ- 
απε ΜιΗεῖ Ρατιουίας Χνι, ἄν, Χικ, αιἴραςδ εοπιϊπεβαητΙΓ» α Ίπνεπε [α- 
ΠΙεδηῇ εκ αμτορταρῃο ἀε[στῖρίαα: Πϊς Ιεξίς ποπάιπῃ Ροεπίταϊτ ὀρεταθ, πες 
Ἕειπιε Γυπε. απίρας Ἱγβταξες ε[ῄσετε αοπατας {ωπι, ωὲ εκἰπίυπι Βηγέρίώέε 
ἀταπια Ἱεσείετυς επιεπὰατία», 

Αἴαιε υτ Ἠΐπε οτάίας, ο Δε] {επεάϊς, {8εΡΕΠΙΠΙΕΙΟ οπι Οοαείρης 
εοπ{ρ]ταητῖς, εχεοετρῖα Ρίεγααπε αἁ {μα Ίοσα τεη]ῖ» αυαθ απϊάεπι πε σια» 
τερτεπεπΏοπε Ἱερί Ρροβῦπτ» απῖ ετίαπι Όοπα νἰάεσεητησς ααποτῖες βαιΗ1εγὲὲ 
ΣΙεΠΤΙΟΠΕΠΙ {πείο. πδί πὶβῖ]. οσσυττῖτ ἵπ Ηε]νειίσο Μιίεο: {6εά Πίο α«ποφσε 
πιυ]τα νι]ραπτασ, α1παθ νε] α πια Ρροιεταπῖ νεὶ α΄ αἷο απονίς τερτεηεπάίς 
απαµα Ῥυ]ίσαγε τη]Πί. απἰάεπ. ἱππαπιαπαπ νίάερατας αἆ αἀϊτίοπεπι ποπάππι 
Ῥαταῖα, αυάπι αὖσαιε ἀε]εέτα Ροῄ. Ρατεπταπ οδίταπι. ἵπ Ίπσεπι Ῥτοιτηάπητας» 
πιαρῃα {περο ποπιῖπα ἀεάεσογαπῖ, 

1Π ας τεποναπάα Τγαφοεάία ΚὐηρὶΙ ρτασί(οτιῖπι {εααυτας Πππι Ἐάϊτίοπεπι:. 
οπιπίυπι εππεπάαΠπιαιη: [εά, τπτ ἱποοπιπιοάμπι Γ,εξεοτῖς ενίτατετησ», Ιΐσεῖ το» 
τἶάεπι Ῥαεπε πεΓῇ]5, 4ποι Αὐηρίμς ἀεάετατ. τερτας[εητανοτίπι, ευτανῖ ἴαππεῃ» 
πι νετάπι παππεϊ, Ῥτουϊ απῖε οἶας εἀἰτίοπεπι οδιϊπεδαπε. , σοἱοσαγεπίησ: αά 
ΠΙεΠΙεΠΙ΄4Ἡοφμε ἀἄληριή, ααοὰ ποῖ]επι Εόναπτ, 'Ἑτασοεάίαπα ἵηπ αξας ἀῑ[]ηχῖ, 
Αλἀρο{αῖ απαε ἀς (Ταεοίς 1,αιῖπα ἔεεεταῖ (γοεΐμος, ἀβίας. τεπιρογῖ5 {ετνατα {οτῖς 
Ῥεπάί τατίοπε, Ῥοΐμεται βοτίαπ ἵπ επιπάεήι΄ υ{απα ἱπ[οσνίτα πιαιτίσα Ῥηορπής- 
Ίατυπι Ιαπί ή] Ἱπτετργειατίο., ουἶης Ἱ]ς ἴπ οσῖς-α (πε ποπ Εαῖτ πνεπίυπα 
εχεπρίατ. Βϊεππίο ΡοΠαιαπῃ Ί]]α. ρτοάΙ[ετ, αππο Μοικσσι; Λ/απείμις επηῖ- 
Ώτ εχ ο[]είπα [υα βἐρίήε' Ῥποεπίβας, Ηἱρροίψιαπι, αἴαιε Απάτοπιβσμεῃ. 
α (εοηβίο Κασῤτο: Γατίπο σατηῖπεα οοΠΥοΓ{15, 1 ἠἁαπάα π αιίάεπι Φ6Π8ἱΟ» 
τῖς ΑπυρΠιιϊ (άΐαπι, ᾱ- ποβτὶ. τεπιροσῖς τατἰοπίδας Ίοπσα {επιοταπ: {9 
ἹεέΠοπίδις Αἱάῑπί {αερεπιπιετο ἀθεεριῖ, ᾖαἰα)Ιεγῇ οοπνετῇο ποἩ ροῖε αἆ 
Ἡαπο (γοϱ) εοπιρατατῖΣ ἀμί, ποππα]]α αμάαεῖας Ἱπτεγργεῖατας, εχο;παγίτ ποπ 
Ῥαυσα τατίς 1Π Πποστίς ΑὈευται α΄ Ῥοδτας {επιθπτία, Ἱπιασρτεταα στο [ε- 
Μομήπιας., ' αδῖ γειοα γετέταπι: ἵπ Τ.ατίπος εταπῖ νετῄις (ἴππβέετεπᾶα, ΠΟΠ 36» 
«πε Εαῖς. 1π΄ Ηρπατίοτπή. σόητῖρεπαϊΐς εἰτοσίῖδας Εε]ῖχ 
-ταλά; άπίοποια Καρ, απαάι εβοµεπάαπι: {απιά., βαση; οοπτα]{ αμϊἁαπῖά 
ἀϊνετίαε οο]ἱρί Ροτέεται ΤεέΗ  πῖς εκ. Εαῑποπίδα» απίααίς, 0ο εἴδας {αργα 
ἀεῆσποιίς, εχ. εδΙτῖς ΦεβοΠίς αταιια. ἱπθά]τίς.. ὁ 1οεΐς ταποπ]: γετθτυπι απἱ Ῥὴορ. 
πίπατυτη αάΠίθπεταητ Ῥαγτίσσ]ας. Ἐκ Ἠας Ειτταρίπε ἸΙεέτίοπες. ργοτ[α νἱτο[ιδ 
4υαεαε πἰ1 νίάεραπεις ΕΙ. Γαἴαταθ, Ῥτίπιυη: Γεροίαίς Ππερίας ἀείπσερς.εχα- 
πηίπαϊες; πε(πίηζ Ργο[αιῃεᾶς ταπάεπῃ τεϊεοί», πεφας ἰπ Ἠΐ5 πισίὶς ἀϊρετεπαί5- Ώοσας 
πιὶηϊ Ρρεττε; νο]αῖ, οπέμό: ἑά)πληατῖϊ5 αὐπόταπαϊς ἀἨίσεπτίαπι πουπυ]ἳ ἔοστε νίτα- 
Ῥοτάραπς, ϱὉ Ρἱομβαμε /ρτίαιιδ ααἰὰ πονα[ῖδι Αὐῤαίης, 8πτα τεσερ'α Ιεέίο: Εαΐς 
ἵη ΠΟ ΟΟΠΙΠΠΕΠΙΟΙΑΙΑ:΄ ρυ/Ηπα {6ρε Επῑτ ἐκ. αἰίς β,άτιοπίρυς τονοσαπἶατ. Πῃ- 
εεγαᾶς , 4υπεφᾶθ οπᾶθτα ποη Ῥοτείαπε ἵα ἀπδίταιίοπεπι-, ο {οὐριίς 0ο. ας 
αἱηπὰε τε(ηταί: αἀποταιῖς ομτατα Ιεδμοπίδας τ΄ Ηαιῖς,: ρ:οδαβί]ο αῄγπιαγθ 
ΠπάυΙ: Ώρας υμία5 οουΙοέξησας. τατίως ὅτ ποτ ΠΙΠ ΡεγραΏσας η σοητεχευπη {π- 

ἴτο- 
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εγοάυσί: {άπς αΠε νΙἀεδατατ, {Π Ρεοσαῖα Ἡδτατίογπῃ αὈειταπείαπι οοιτίρετεπ.« 
ταγ ἵη αἀποταιοπίρας. Επὶτ απἴεπι ἵπ Ῥηοεπίῇς, Οοἁϊεῖοας ἱπνῖςῖα, ἔΓεαπεπ- 
επΠπε εοπ]εξαπἀιπι. ας ἵπ ραττς { απῖ πιοάσπι εκοεΠί{Πο πο ΠΟΠΠΙΠ. 
αὐαπι, αυοὰ ορυ(οι]ῖ Ἱεέοτ ἁῑῃτετί ποπ εταδείζαπι» επἰπιϊπαὈυπτατ., Πάσπι 
ΤαπεηΠ απο ορεῖ]]α ποππη]]ᾳ ἔατεθιπτατ ἵπ πιε]ας τα(τατα. Ῥγαείετεα νεῖδε 
συπι Ίοςα ἀεβρπανί» αιἱ νετρα ᾿Τταρίαί ἂε ῬποεπίΠϊ εχεειρτα Ῥγοταϊεταπτ, 
οποταιιοῖ ππΙρί απίάεπι απἲ Ἱπποίπετηηπτ», απῖ ποπ Ιπάϊσπα νΙάεβαπῖητ ΠἹεπΙΟ- 
τατα» ΡΓαε{ετίπ ἴ]α» 9μαε 1εξοπῖς απαπ11απ οβετεῦαπτ ἀϊνετβιαυεπι, αποά 
ενεπίτ {8ερεΠπΙππετο. ΊἈοη απἶάεπι Γεχοεπτίς ἵη Ἰοεῖν, ααοά τοπ απιρ]ῆσα- 
4ο [οποῖτ νὶτ ααἰάααι εσηάϊῖτας, Εμγέρίάϊς πτάπτατ τε(Ἡπιοπῖο Ρο δε «4Υῇ0- 
εΐες; {εά αὉ Πϊς ααποτῖεςδ» ὃτ αὉ αἰῖς αιῖοικνίς ἵαπιεπ {ΓεαπεητεΓ τε/ῆς ες. 
εἰταιας Εμγέρίαεε; ἵη ρεϊπῖς α Β/μίατο]ο, ποη ποπιπα Τγαρίεί νετοα Γπορίας 
αἆ {πα [Πο αεσοπιπιοάᾶηῖθ» Ρτοτ/{α5 τ ἵπ Ἠππο πδαπε ἀἴεπι Ἰαταστίητ, Ἱ)οδς 
απϊάεπι Ποπιϊπῖους εχκρ]οταῖαπι ε[ῃ Ἠαπο Ἱοεοταπι ἵπτεγ {Ε σοιηραταιῖοπαπι 
τιασηί ποπιϊηίς επρτιοτίρας {α]αοειτίππαπι ε[ε: απαπἴΙπι Ἠΐπο αἆ Γωτ]ρίάοην 
ὃς (δορ/οείε ἀετῖνατὶ Ῥοίῖς υ]Ηταιϊς, Ἡος ἵπ Ῥποεπ]]ας ΓΠρεοϊπήπε αιἰθιενία 
Ῥοτετίε εΠε ρει[ρίοσααπι, Ὁτ πίτα τεμααεσῖαι αἰῆς Ῥεγνεβήραπαα. Πιεπάο{8 
4104Π6. νε] τεπευσίεοία., Ύὐάξ ποπ Ροτιετηζ α πιο ἀεε]ατατίς [ππιεῃ Ὠας 
Ῥαττε, αµαπι αἆ εἀϊτοτῖς οβΙεΠΙΠΠ ποι Ρο[ίΓεπιαΒι Ρετίίπετε Ιπάΐσο, πιο Ρετ- 
Έωτέασι ατοίττος ποη Ιπάϊίρεπτ/ῆιπε. Εαάεπι να]αϊτ ἵπ τεσεπ"{οιίθας τα”ἴος 
αιῖ Ῥποεπίάταπι Ίοσα {Π]ς ἵπ {οΠριῖς Ρτοίετεπάο νε] σοττεχεταπῖ νε] εχο]ῖ- 
σμειαηῖ, ατα Εαῖτ ορεία. {ωππ Ἡῖ ευίασε τπίοπετεταγ; πες 6οταπι Ιπίσι- 
τησ ]μάο:, αμαπταπινίς πιαρηυπι πε ἵπ Πτεηῖς ποπιεπ αἀερτῖ, αμί τατὶ Ἱερυπε 
αἩτ εχεϊταηϊ αἹίοτααι οὔίαιναια», Ρτορτετ περημεπτῖαπι Ίπαπι ἴατε επἱραπάϊ, 
Ὑετρῖς πο Πτετατο-ες απἰάεπῃ. [εἶεπς Ἰαε[: πεαιιε ἵαπιεπ οδ]ατα οσσαΠοιπθ ΦΗΠῃς 
πιοτυπι νίτοταπ] Ρεεσαῖα πιοάείτε ποῖατε ἀπδίτανί, πε (6ο αιἱάσπ, Ἠο- 
τὰ επτογες «ο Παάίοῇης οττῖρεπᾶος ατοῖττος, 4Ο πιαρῖς ρετὶοΠ]οί ρετ {6- 
ευἰα Ῥτοραρατί Ίο]εητ: ΠΙαΠιΗΠαΙ νῖ ες ΕΒαγρίζαε ἀερεταῖεῖς ττασοεαἰῖς 
Έκσετρτα: Δα/πε[µς 4Όδααε εχαπιίπο τεεερίε, γυ]τῖς. ειίαπ α (γοιίο Ιπγεξτῖς» 
Ῥ]επα. 

Ιπσυ]α ρεπΠου]ατε (παέξαπΙ οτεπεταπί ἴπ Ἠαπο πιο]επι αἀποτατῖοπες, απῖ- 
Όαο αἶεπα ποη αἁπ]![οετο σοπ/ίταετατα. Οµαἵ οα(ῆσατα νετεταπι Γοτίρτα Ἠπῖις- 
πιοᾶῖ περανοτῖτ οὐ {[ετνατῖ οπεταπάα. Ἠμίο γυίκ εβ ᾳιοά Ῥταετες αἰίοταπι οΡ- 
Ῥοσαπι εχεπισ]α. ααίδας., οὐ{εσιπάαπτες {Εἰ]ΐσει Ιπσοπίο. {4ερΕΠµπΙΘΤΟ τταβῖ- 
πιπησς α]ῖος ἆππι ἀῑςο, νῖτος ἱπτε]]ρῖ ποϊῖπι Ρεϊπατίος. αππς, αδίσαπηε. ]ΐ- 
Ῥηετῖε 1ρᾷς εναρατῖ, ποια Ἱπνίτ {εαπῖσιατ επιαπΓ-τες:. πηϊηΐ σ΄ μπαπι τταύαῇς. 
ὕσεατ Ἑταροεάίασι, αμ» Π οῤλοεᾶς ε[Πετ απτ [Εωγρίαὴς Ἱταροθάίαταπι εἀϊτίσ 
πονα Ραταπάα» Ππρυ]α Ροιοῖς Ρετιταξιαπόα Ἱαάίσατεπι: πηπο ΤΠ ρταιίαπῃ ἵπνεῃ- 
ταῖς επυς]εατίας πιυ]τα τταάἰάϊ» αμαπα ἀοέδί Γιεέοτες ἀείλετατεπτ. Ουῖ Οτῖ- 
πςος νεα πίπυτα ταζαπῖες ορεΓοίε τῖάεηπτ» Ποπιῖπες νεπι[ῖ πιίτοτ εηιῖ- 
ἄεπι εως Απαιτοπιῖοῖ ποπ. τερτεηεπάαπῖ {6άς Ἱτα"απι, οογροσὶς Παπαλπί πῃηητίςς 
Ώπια «υπεαμε Ἱίραπεπτα (ραττϊσμ]αταπῃ οπάειῃ εἰ ρτορεπιοάαπι΄ 1Π΄ Πασαῖς τα 
1ο:): Ρρταε οετετῖς Ρατιῖδις οεαὶο εοπ/Ιεταπτῖ ΡΙΙΙΟΓΟΡΗΟ: ΄ οί νετίτατῖ, 
αμαπι ὃς πος αμαητα]απςΙπαπε αμλετίπαας, οὔρπα πιβπιῖοπα”, παῖτατθ ΤΙΠΙΠΗΙ: 
Οτίσος ἀεεξτπαητ ὅς. Ππτίο]ατῖ, Ῥαϊοίορπος γετίτα-απι΄ ἱ ινε ίσιο α.4πἩε ἵῃ- 
νεπίτε {οἱος- Πϊ (εοπειτῖσα πεπιῖπεπι αἁπήταϊτπταπι Ἰπτεπτα ἔατεβαητησ. πῖ! 
πα]τα, ρτῖας πηπῖπηα Ρρετεδρετίζ» αὔσαιε απίδας πιαϊοτίδας Τίς Ίοσας ποπ τς 
αἴημε: α4εο'. Π. Ίσει Ῥατνα πιασπὶς «Όπιροπετε., {εἴαπτ ΠΠ, πεπιίπεπΙ 6Ο07Γ6ς 
ἀλοπίς, γείαπε Πἱ απ πιῖπις, ἱάοπεααι εΠὲ [πάΐσεπι, απὶ ποπ απτε αι τιπ]- π 
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τήππαὮα {πείς η παπυτίς Τ]ήδ, 4ὖδε Ρρταεί[εῖεπὰα Ππτ, επογοῖτατα, 98εά Ἆος 
α τερα» ποβτίς αἰῑεπος [βοῖε εοπρείοπηηςς πηαρὶς ν]άετί αὐεαπι πιειμεπαϊ 
ποβῖκσαπι οαἀεπι {Ἀστα ἵγαδχαητες Ἱπ[ιτητο ἀῑφετίο. 

γισίπιϊ ππίπ]απα γεγίης ε Ῥποεπ]ῇς ταπαυαπη αἀπ]τετίπος αἩτ Ἰπάίρπος ὃν. 
Τ{ρίάο Ρτῖπιας τε]εεῖς Ίθες ηθα πευ]ταη ἀἱεριταπτῖς Πσεπτῖα νετθοτ εαπϊάεπι 
πο οαοτηπιάαπι οαάατ ἶπ τορτεπερΠοπεπι νε]ατ Ππιπιοβεταῖα, 4µπεαπε Πτ οιππῖ- 
Ῥως πιοὰῖς τεαδπαπάα», πε Ἰατῖας Πα Γεγραϊ αιαενίς Γο]]Ιςϊταπαϊ Ρτυτίρο. Ἠος 
Ῥήπηυπη 1οραῖος νε]πι, ἀἰί ωτ αοίῖπεσητ Πππρετίοῇς, Ύπαε πΙΒῖ] απἰάαπαπι 
πος πιονουξς ἀείπάε πιεπηϊπετίητ, νετας επἴαπι Ευπῖρίάεος ἵπ Ῥποεπίῇϊς, {[46- 
Ῥίως ἵπ {σπῃ τἴτοπυπ ιταπῇορΙς», Ῥ]ηήπιος α Ητετατοτῖοις ΕαῑΠε Ἱπτεγρο]α- 
ἴοδς αἁ µαος Ῥ]ωτες ἵπ Ποο πο ἁταπιαῖε νεΓΠΙ5 Ίπο ποιαΠε {ρυτίος, αι 6 
{ερτεπι ιδορηοσ]ις ταροεα]ῖς νε]]επι ρτοίετῖρῖος»Σ ος Π οχεῖρίας, απος (Γπι- 
τηατίοῖ νεῖετεςδ τερυάϊαγηπῖ : ἴαι ἀεπι ἵηπ αἴαποι /ηγέρίάαε Εαδυ]ῖς., τατίας α{αΓ- 
αἲς, απαεφπε Φοπο]ῖς νασαΏτ, πε ππίσμπι απϊάεπι Ἠαέτεπις ἆ της τερετιαπῃ. 

ὕι Ιῃ Ἠὶς τεππειΙἴαίεπι Ἱποοπβάσταταπι» {ο {ΠΠρεγ/Ιοπεπι 4ποαπα τἰάϊσ]απι 
ονϊταπάαιη Ἰηάϊΐσο. ΌΏυαα αιῖάεπι Πῖςο τεέτε ἀἱδρυϊα[ε ποηπι]]!ς νίάεδοτ., α:ο- 
πηοὰο ταπάεπη 5 Ῥ]άεστεπτ, ααῖ νετίας Ρε τοῖ Γεεπία ]εέτος ὃς τε]αιῖ ςοη/Ε- 
οτατο» Ίοςο πιονεπάος περαπῖ» απῖαπε Ὠος ΓΑείπις ταπαΙαπΙ σταπἀς ρίασυ]ηπῃ 
ογιπιίπαπτατ ὁ Ἱναπι Ὦος πε αὐάῑεπάος αὐ]άεπι αγοίτοτ, πεᾶππι τε[υταπάσς. 
ουί ἀπνα ααβενίς αἴαπο αὐ[υτάα αὐϊάφιαπι εΠο σαυ{αο περαδυπῖ οςς πο ἶπι. 
Ρυτασεπῖυς βυγέρί({, 

Ῥμοοπί[ϊς πμ] Ῥγασῖες ΤὨϊαστίρεη Ποίῖσεγα ἀθογενείαπῃ , αὖἩα ἴωπ] αἷία αααΕ- 
ἁαππι Ρετιταξατοπίασ» ἴωπι 4ε νεγαρας {ρατῃς ἱπτερεῖεαιε Ἰοευῖς Πδείς αἩτ ἵπτεί- 
Ρο]αιῖς Ραμ]ο Ρ]επίης ἀἱερυταπετας, Ἰπ οἷης Ίοευπι Βεμο]ῖα νετεσαπι ΟΓαπιπᾶ- 
τῖσοσυπαι ας {πεςεβοτίπιτ νι]σατί5 πηθ]ίετα» ο. {πο {εἰσλίης εΏεεῖτ. Ἱπσεπίο 
τοπ πιῖπας οὐσπι νατίαγαπα τετ! {εἱεητία οε]εὈτῖτατειη αἄεριας, 5. αποουπι 
4 Ίοησο ἴεππροτε πυ]]ηπα πημί Έπετατ Ἱτειαναπ οοππηετοῖαῃ» ἨΠτετίς αἆ πιε 
ἀατῖς πιεηπ{αο ῥερτεπιοτί απηί ΜΡΟΟΜΙ» «ὤμαίο. Ἰπαυϊε, ἐε επ ΙΑ έπΠιε {ή 
]οερί[ῆς Εγὶρίαὲς εαεποῖς γεγ/αν]. ά[ νετ εβ, ο[[εγο τς εδ. [φηὲ. 
εἶεωι «[άεγΑς, ΘΤΕΜΙΡ/ΙΗΗ δεβΟΜΟΓΗΗ ΠεγναςίαΠΙΗ Φμοά επι πε εδ, αᾱ 
Ἰγ//1/ΟΛίο νίγο (Ἴγαεςε εοδΙ(ηο 111 ορ ζαησ 6οώΐςε ΊδΥο σα, {5 
βεας/(ογεέη {η Ρῄοεμί(ς 11 /ρίῇε εοη/{ογἰβέωη επεετρῖς επ ἐ]ο (άσε. ὲ 
101 ΙΩΥΡΙΜΟν ορρ/αι{ [μ. Νου πιπῖτο Ροίξ, απἴε(παπι ππεαπῃ Π]ε {επτοπτῖαπι 
«οσπονἩ[ος, Πεαπη αά ππε πηῖΠτ αοπιοάσσιπαυε ΝεΙ]επῃ ητεπάυπ. Όποταιος 
Ίταηυο Ῥετείρίεπτ εκ επιειάαῖ5, (οἀϊεῖδιε Αισιαπῖ, ΡΕΠΟΙΙ5 υπ ταῖοπα, 
Οἰαβ: εἰ ωῃ Ὀειπεβεῖί ππεεΙπ) Ἰαμάαδαπτ αΠέοτεπ. 

Πεγταρᾖί ῬαΏ]εδηβς ᾠοπο]ίοτωπ οί; Ἐάῑτο, ἀοξτα παπα ῥγαε[ετιῖπι η 96Πο- 
Μΐς αὰ ῬΠοεπ]ὰς ποῖαια, Φδαῦ Ίπεπι ᾠζποιίοταπ ἵπ Ἠεσιβαπ {εαπεητία ]6. 
ρυπίωσ: 2 φι επιεπάαἴε! ῥο/εα αάμπηνε {Πγεμίες», Γεἶας ε (Η/. Κείρη» 
2Ιἶοπε «4πρυα μας ε[ε Οἶεα ἄπεπι βοπο)ίοτυπ] 4 Ῥῃοεῃ. επάθπῃ πΙᾶηΣ5 πες 
Ροίυεταῖ: » {1ίο αε[ΠΙΕ Η/. {πα απηη ομί ΠΏανίάες [θε[εβεΙῖων ἔ”. ζ. 
ο ΗΕ ἐν ᾖμο α[ογέρβε: λείπει µία σελίς, πέρας εἴληθε αὕτη ἡ διόρθωσις ᾱ. 99. 
-» ες. 1714. ἐγὼ ΤΗ. ϐ ---ΟΣ. τἀνώτερα καλλίω. ”  ΠὨουυῖτ πι ΟΠΠ. 
ἀεἰχίς Όπο Πτετὶς 15 Ίατετο (σευγαμη ΕΥ Φεγίοη ΤΗΕ. απὶ. πατάς 
Ίπ «ψτο 1 ἀρβεπᾷ αΏπο ΜΡοικχχνΙα Ρο 1απ] {1αε αυαξάαπι ἀῑνα]σα[οτ ἀὸ- 
ἀπίηας πι Ππεηϊα, «οπΏο αιοά «ερεταῖ εἀεπάί Ίσεήεάε Ἱρουμηρικὴ, Ὅμη- 
ρικὰ, δι Νεθομηρικὼ, Εαετ Ἱπτετποτιαας ΊΝιτεῦείσας ΔΑ. Μησοχν. Ευ 
11 οβίωω ἵπ Οταεοῖδ οχετοϊταιΠίπιωπα, ΠΙΠί αἰάεπι ες Πας εο]]ατίοπε 
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Ρταε(οεα ϱ ἱπαϊοίο, απο Ιεδίοπε οριίπιας (περίας αἀρτοδατῖε, Ρἱανίῄππε 
εοη{(Η είς. 

Δυρμ[ίαπις Πίο Οοάεκ ΠιθαΠΙ 96Πο]Ιοσππι Πισίς {περα ἀεεεριῖ {Προτανίξ 
εσ[ρεξιαίοπεπι.  Θε]ο]ία «οπιρ]εξεεβατασ ψεῖετα ἔογπ]ο ἵβηζυπῃ ὃς πιε]οσί5 πο- 
ταε, ἴυπι 4µαε νυίσατατ «π/ιπίως, ἴππι Ἰπεάίτα πος ραμσα» {οὰ Π]α ρατῖπτ 
ἀππίασατ, Οετετῖς Ιπιετπι{συετας «4Ἠ/ομές θεπο]ῖα ππεῖταπι {ρεξναπτία., ρατα- 
ῬμταΠη αποαπα» αὖαε πα οοπίτονετῇία ἀεδεπιητ τεεεπτϊοτίοι»,. ΙΝΙΝΙ ο” 
Σπ Πιεπιῦταπαςε ΡρταεριετυπΟ Αιρααπαο. Όεπτεπα ὢεΠο]ία ΡΓίπια ες ΑΠ: 
σ]ϊαε Οοάἁϊσίδας ἀεάεταιτ ἄἰηθίς: Ἠπεε εαάεπι ραττῖπι, Ρραττῖπι α]ία αιιαεάατα 
οτῖοίας αἱίαιαπάο ἀε[οτῖρ[εταπι ε (οάϊΐσε 1 1β1ΠΠο - Βαϊανο. ΊΜεααα Ἠογυπῃ 
υἱ]απ ἵπ. Ασαζαπο Εαῑς τερεσίαπ]5 φποά Ὀοπίταεϊς εται αἴφιμε απτϊαἶτατίς ἵη» 
ἀῑοίαπι εετ(Ππιαπα: π8Πχ Ί]]α νεὶ α Αὐῃρσίο να] αἴα» ναὶ α πε ἁθ[οῖρτα., Ρεί- 
Ῥεισα {4 ἴβηϊμπι θχεερετῖς, πϊηί] εταηῖ α]ιά πία πιασίῄτοταιη ἀῑδλτα, ααάθ 
Ριεσῖς Ἱη{ετνίεταπε ογιαάϊεηαϊς, {περε Εατήπια, γΥε] αιιαε πΙΒΙΙ πος πονί ἀο» 
εεταπε, αποά Ισποταβο ἀειτίπεπιθ εΏος. 

Ἠιπο Ίίβαια Πσταπα παέις οολο]ία τεοεπ{ετε οοεθρὶ, «ΠΠπΙαΠε Ργπεϊρῖο 
νειετα ἴαπίαπι ἆατε εοπ{ἰτπετα εκ Απς, Οοαΐεε επιεπάατα», αἱαεαιε Πὶς 
Ῥταετετοα (υυπαϊπίβτατοις ἔοτε ἀεϊπάε σορίτασαια» Ἡϊ Ἠοο πιω]εῖς ἀἰ[ρ]ίσετος 
ἐπάἨταταπι» απῖ αὖ αἀϊτοτίς {μάϊεῖο Ρεπάετε Ῥετίσυ]ο[Ίπι εΠο Ιάϊσατεπι, Εἰ5 
αὐῖα πηος εταῖ Ὠπο {ῑιεπι ἵπ Ρρατίε σεγεπάιδ. οοη[]]ο παπτάτο ταπάσπι οπιτῖα 
ἀἰνι]σανῖ., Όοπα π]α]ς πιῖχια., ἵαπι 9.1άε ἀθάϊ επι «{γ/εμίήςς Βαγμεβώςο ΛΙΠ- 
Είως, απ. Αιαρηβαπα. απἰπ ὃς Ί]]α παπα Οοάεκ Ρταεῦεῦατ 1,εἰάσηῃ. Οαϊ 
1η Πὶς εσετοεπάἰ {ππε, «εξ αποτηπινίς Ῥτατίο. Εὰεῖ]ε Ροίετηπτ εἀοσετὶ: ἀοζξίς 
Ἡτ Ῥοπα ἀε[μππεπίατ πεσεΠὰ ποπ εΠ. ΘΟμἱά αἆ νετετα ΘεΠο]ία Πας επίαπα 
Ορετα Επετῖς αἀἰεέξαπι, Πρπα ῥΡταεῄπα ἀεπιοπΏπαδιπο. δεὰ ἀά ολο] νε 
απητε νε] παπς Ρτίπαπι νη]ρατῖς Ρᾶµσα 4µοαπε ἀῑσεπάα {1Π5, 

Ῥο]ο]ία (ταεσα ἵπ [δρτεπ Τταροεάϊῖας Αέρίαις {εραταιῖπι ρτῖπιπι Ύεῃθν 
Ώῖς. Ρτοάἰεταπῖ εσ ο[ῆοῖπα Ἴποπε «4Ἠ1οΠΙ{ ΙήΠίαε. ΑΔ. ΜΟΧΧΧΗΙ. Ἠαπο πι 
{ασαιπιβτανῖς Εάίοπεαι Ἱπμταθήπῖπια 1114. Ιὔνελὲ Ι)εἰξεηῇς ΒΙδ1οιῃθσαν 
Ώεσεππῖο. Ρο Βαβιεαα τεπονανῖτ Ί]]α ᾖ0. Πεγναρίμε. Φοπο]ία οο]]εσῖτ ε ἷ-- 
τετῇς Οοάϊεῖθας. νεταῖς. ται ἵπ ραιτία., Ἱπ[α]α Ογεῖας ἵαπι Ψεπειίΐς, ὅς Εἶο» 
τεητίαε, αἴαπε ἵπ Πζαπι οτἀίπεπ οοπειηπαϊα ἀροί[ιητ Λ{Ιοβαξης «4ροβοἱ 
πας, «πίοπίμς, Ατεπιερίίσορας Μοπεπιδα[ας ἵη Ῥεϊοροππείω. ἵπ Ἱρήχοία: 
Ριαεβσα, αἴαπι ἱπ{οτίρῃτ «4{γ[εκίμς Ῥαυ]ο τι, Ῥοπϊ, Μας, ἆσπιμ, Ἱπααῖτ 
{0 Ίο τὰ εἰς ἑπτὰ τραγωδίας τοῦ Εὐριπίδου: εὑρισκέμεα σχέλια, ἃ δή γε, 
οἵκ τις μέλισσα». ἐνιζάνων αἷς ἐνέτυχον» βίβλοις τῶν παλαιῶ» ἕν τὲ τῇ Ἰ]ίνωος πό- 
λει καὶ Ῥαδηυμάνθυος, ᾿Ενετηισί τε κάν Φλωρεγτίῳ. ἐρανισάμην ἐπιμελῶς,- καὶ 
οἷόν τιν συγήβµολογησάμη» σειρά». Ἐν απταυί ἵιααμε {αης εχεπιρ]ασίδις οχ- 
εετρῖα αὐ «4γ/επίο, αμὶ ἀς {1ο πΙΠ]] αἀθο πίΠ ρεγραυσί]]απι νίάετατ αἀάῑἀῑΠα, 
Ότ Παῖο ἔογτε Ρβταρητα[ς τπῖδιῇ. ρο(τ. Ῥετροταπῃ ἵαπιεη {περίας α νἱτίς |)ο: 
ἁίς «π[οπῖως ἵαπαιαπι οοἠοῤίαβες: Βιωγὶρίάῑς ας πππειρατις, οπῖας ἵπ. οΧΕ-τα 
Ρεπάο Πάεπι ὅς ουταπ Ίαιάε ἀἰσηῆπια Ιμ1ΐσο. ἨἈΝοπ νἰάετατ ρτουαδίία» 
Ῥ]υτα ἵη αἰία οτίαπ Εγέρίήίς 'Ἐτασοεάϊίας Παδυῖο «πεί οολο]ας 119: 
τηπι ἆππι βαιο ὁἹερῆαμο ἀῑείτας ἵπ Ερίποῖα αἲ Ῥαμ]απι Ἡτ επ Εἔςθν 
ὀρερήσπαγ ορἰιῖο Εεθο]Ηε: σὺ δὲ, Ιπαπίτ, µακαριώτατε πάτερ, τὰ τοῦ ΠΒὐριπί- 
δοῦ ἀσπασίως ὑποδεξάμενος. προσδόκα καὶ ἄλλα τῶ χρήσιμωτάτων. τὶλί] Ῥεαε- 
τετεα {επδίς, απο ημο {ρεξετ: [54 Ἠαδο ετίαη ἄλλα τῶν χοήσιμωτότω» 41ο- 
πιίηυφ Ρ3Ι3Τε ῬοτμεΓῖς, Ώιοττθ ΕΙε Ἱπιρεάίτως, αῑάε απΠο {εααεπιί Νοπετῖῖ5 
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'/ομίμη αοΌπαλῖε, Τη Πὶς δεπο]ῖς, 3 Ραμ]ο Φ/ερΆαπο ποππϊΒϊϊ επιεπἀαιῖς, 
πιυ]τα πηπταγίτ {αγηε[ης» ὃς, Γα8 αμαεάαπι Ἠϊο Πίο ἱπτεσίϊοῖεπς Φοπο]ία, ΠοἩ- 
πυ]]α ἀεάῑς αὰ Ῥποεπ. ο Οοἀΐςε τερρῖτα Οαπιαβτίρίοπῇς 6 απο Ρ]υτα σΟ1]ε- 
βῖτ {ΠΤΕΙΡΓΕΙΑΠΙΕΠΤΑ Ρίεγβας "Ὕαπάσπι ο. Κἰμρίως ορ Οοάΐσαπι 4)ε ᾖοεῖς 
αιῤρανα α {ε [οπβῖτ επιεµάα[]ε, ποσο κε ολο δὲ; «ααἰ[εδὲν φιήκα Γεγε ῥάγΙε α- 
θἶογα τεάαἰώή]ε. ΑὺΌ «{γ/επίο να]ρατς τεσεηῖα παπῖπιαπι ᾠοπο]ία ἁληρέωι αἲ. 
ἀεεῖ; Ῥπουπίήας Γρεάιπιῖα., απβε Ῥ]εγβαπε ΡΓεΡΙετυΠτ ἆἀπο Οοάΐσες., αἶτες 
Ῥοά]εῖαπαε ΒΙΡ]. Βατος Τά. αἶτετ (απιαρτίρ. ε Βἰδ]οτα. Όο]ερί Οοτρ. 
ΟπτΗὮς ἆπο ταηῖαπι ἵπ Ῥποεπίῃας οπο]ία ε τετίο ρτίογῖς Βἱρ]ϊοτα, Οοάϊςα 
Τμ. 89, Έμεγε τερειῖῖα. ΒΗοτυπι Ρἱητίππα» πε νετοίς απἰάεπι ἁϊ[ετεραπιῖα 
τερετεταπι 1π πιβγρίπε Ὁοα]οῖς 1,εἶάεπῇς Β., απὶ Ῥταείετεα πονα 4Ἴοαιε {1ρ- 
Ρειαϊτανῖτ ᾖΤ]ηϊνεσ/[α Ἠπες αενί ρταεβεταητ ἰπά]εῖα τεσεητίοτίδ» ειῖαπι Ί]]α, αλθ 
Άπρε νη]ρατῖς ποπ ἵταάυμπτ εβηάσπι», γετδῖς ΙΑΠΙΙΠΙ ἀϊνει[ς»ς α πα] { ταπαμαπι 
1η ἁιῖα ρτοβεγεπάα Γαπτ, ααϊνίς Εοῖε (οχῖςες πονα {αὐπηήπίῄταραπε, βοτῖ- 
ΡΙΟΓεΦ Ἠΐς ἵπ οοβο]ῖς Ρετραιιοῖ εἴταπτας», Πο υπῃς απἰάεπη 4ΠΟΤΙΠΙ {ετῖρτα Ρε- 
αετίης: ἵη Π]ς νετο αὖὐ «4{γ/εΠῖο ρτίπιαπι Ραδ]σατῖς αἆ ππας Ῥποεπίῇας νετε- 
τες εἰταπίητ οεΐρτοτες, αποτηπι Ῥαεπε πΙΠΙ] αἁ πος Ρρετνετπῖτ, Ρ'υτες απαπι 
τπρίητα, ᾿Γεπτανίτ Ί]]α αι]άεπι οοπ]εεατῖς {ας Ἱπτετάμπι ἄἰηρίας, Τεά πιδ- 
«επ ο (οαἱσῖοας Μδεῖς επιεπάανίε, ἵπ αιίρας ]α ποπ νιάεπιατ ἵπνεπτα, 
Ί]αες απτεπι. Ραπεῖς εχοερεῖς. Ῥτορεπιοάσπι απ!νετί{α εοπιρ]εξεεδαιατ ασια. 
Ίαπυε 1 Οσάεκ, {περε νιυ]σατς επιεπάατίας {οπίρια: αά λες εἰαςάεπι ῥε- 
πετίς αἰία Ῥ]ητίπιαΣ ποππι]]α Ὀοπίτατίς πη]πίπε νη]ρατῖ. Ίπ Πὶς. αὐαξ παπα 
ρτῖπυπ εβ ΙΠο Όοά οε ργοάυςσαπίατ, Τε[ες Ἱπάαπτατ οἱ τὴν Οἰδιποδίαν γρά- 
Φοντες, ΟΠΠ, /βπισεζαςν «γ/οάεημής «4[ολεβίαίες» οετετίαπες τταάμη- 
τσ ὃς ἵπ Ἠϊς ποη Ῥα"σα. 4Ἠάε βΌσαιο Π]ῖς Ιρποατεπια5. 

Ιπ 5εΠο]ῖς απίάἁ Πιτ πο εΡρε]ία ρταε/Ἡταπι αιαπταπινῖς εκ αἀϊεᾶ8ίς ποτῖς 
εοπῇΐατε Ροῇῖτ» Ραισα ἵΑΠΙΕΠ Ρίαεπιοπεπάα νἰάεπτατ», Ἡῖξ πε πηθαπ Τ,εέζογ σι. 
181 ἀ[αρεητίαπισας τεφμ]ταῖ ἵπ το ποπ ππαρηϊ πιοπεπτ, Όσαε πιεταπι {ρε- 
έἴαδαπτ, ὃς Ῥαταρητα[π, αἆ εχεπρ]απι ἄγηση {εοτβπι «ο]]οζασίς Ἠαπο απῖ- 
ἀεπι Ἐωυτίριάεῖς ΓΠρίεξναπα. Ἱπ Ῥαταρηταῇ, αὖάο πα ἁἀειίπιεπιο Ροϊπετας 
οπηῖτη, 4ααεεύπαπε ἀϊγαπι αὖ Σάῖοπε Α{ηρη, νε] ες αἩίς Ειάά. ρετῖτα {απ 
νε] ες Ο0οά, [.εἷά. ποπημ]ἷα. 1]]ας πια] τείατα, τεγοσαῖα {υπῖ «ἵη {αυπι 1ο, 
ευπι, Ρι8εζετῖπι 4 Οοάεκ πα Ῥταεδετος Δαρυβαπα». Δεπο]ῖα ψετετα ὅς τα 
οεπιῖοτα, «πο Ατησιως οκλίθπετατ ογάϊῖπα, τερταε{εηῖανί τπτ ες Ἐάά. ρτῖ- 
{εἱ5, ἵππ ε Οοἁά. επιεπάαια. Ἠῖς, Γαΐς Πησι]α Ἰοείς, Ἱπτετίθοϊ ποπάμπη εαΐτα 
αιαεάαπι 6 Τμεῖἀ. 0ο, Ῥ]μς5 απαπι ἁμοεητα εκ Αι:μῄαπο. αἆ υπαπ οπιπῖα 
Ώυαε Οοάες εχμίρετετ, {νε πιαϊοτῖς εΠεπτ {ει παπογῖς, αἩτ ετῖαπ» Ἡτ Γαπῖ 
{πσα: ποππυ]ἷα, πα] ας πιοπιεπτῖ» απῖη ππσῖ]α αοαπε ὅς πιεπὰοία», ργοιῖ 1] 
Τη ΑΗε/οἠίως εποϊαται ο ϊΝΙρτο Οοάϊσο, Ὀϊρ]ιορρρί ντο ἵπ εχιγεπιῖς ος πῃι- 
Π]ατο, ἴπ ῆῖς ἵαπι οἶήῃ νυ]σατίς, Βωγμεβὲν ΚΙΠοζωε εουτεξίοπες» Π ἁωδῖο 
νοςαβαηῖ» ΠΟπΠΗΠΩΙΑΠΙ πε πιοπίτο αιἰάεπα [μεέεοτα. τεεερὶ; Πΐς Π]ῖο ὅς ]ε. 
νίοτα απεύαπ εκ Αιασυίαπο. ὮῬΙετΙπΙαε {:Π1οετ ππυταῖαπι Ἱεξβίοποπι εχΠῖ- 
Ῥεπι αάποϊατίοπες: ἵπ απίδας ἵά οροταπι ἀεαί Ρο ππαπι, ας Ρρεινετ[»: {οιῖρεα 
εοσῖρετεπτατ» Ιεδίοπεσαιε Οοαϊοῖς αἀποτατεπια; ΑυριΠατῖ, αὖαε απ]άεπι οο” 
Ἅ8ε, ψεὶ ἀυσὐίαςο. νεὶ ποπ Ρτοτ{ας νἰάετεπτας τεΠοϊεπάαες Ίη 8ης εηῖπ ΡᾷΓ- 
τεπ; Ἡρτυπι ορτίπαπι πεέξας Ῥεεσατε πια]υ]. Ἡοπήπες Ετιάϊα. απὶ ποταπτ 
Ῥαΐης οπῖτατῖς ὠσποίία αά ΙΠἱαςπιοάϊ Οοἀΐσαπι οο]]αῖα τυ]ία Παξεεπας Επ”. 
4 1αε απ]άετ ἴπὰρ πηηπο ρτοάβηητ ΓΠρρΙσπηεητα, νεὶ Πποεσίας απ. απτε {οτί- 
Ῥτα» νεὶ οετῖε (πεαπι εοππποᾶας Πτετετησι αἀϊαγαπαϊ Ιααάασμηῖ γοἱυπίαζεπ]. 
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(γ. ΠΟΠ. ουπι σιυ]σο. {εά ες ατίο ]οᾳηεπάί πιασίπετ ΑτζοιεΙες ροᾶ- 
{η εΠε ἀῑσὶτ Ἱπατατίοπεπι Ἠυπιαπατπι αἀξίοπιπι: απο ]αάΐσα, ἨΗε]]οάοτί Εν. 
Ῥα]α ροῦπια ετῖε, 1,ασαπῖ «ΛΤΠΙΕΠ ποπ επῖζ, Ἠῖο επίπι πιαχίπια εχ Ρρατῖθ ΠαΙΓαΓ 5 
Ί]]α βΠοῖτ, ααε νετο {απῖ πια, Οἶπι απτεπι α1ας αιῖ σε[α {ππτ, αυτ ρετῖ 
Ροϊπετιπῖ» ἀμρ]ῖοί πιοάο {οἰεαητ τεξεη, απτ ἱπάίτεέτα οτατίοηε », ας ἀἰτεέτα ς 
Ῥοβετῖοτ Ίαες ἵαπῖο ἱπαίταζησ Ρεσ[εες 5 ουαπιὸ Ποπιϊπίς να]ταπι πιαρίς εΧ- 
Ρτίπιας αἀἀῑτίς εοἰοτῖδις» αυαπι πμάϊς Ππεαπιεπῖ, 1άεο Ρροᾶπια, ἀῑτεέα τα- 
τῖοπα ἰποεάεπδ, ἀταπια ἀῑοίτας, αιῖα αά {ρίαπι αξίοπεπι» αια]ῖς ε[Ι, Ρτοχίπιθ 
αοσθἀϊτ. Ίαπι νετο αξίοπες Ἠππαπας. επε Ῥταεοίριθ, «μάς αἆ εἰεπάος ἵπ 
ποδῖς αΠεέτας νῖπι Ἠαδεπί αἰϊαιαπι, απτ στανες {ΠΠτ, αμῖ Ίθνες., αὖῑτ πιεάῖας, 
Οἶτσεα Ίνες ὃς τἰἀϊομ]α5 αξθίοπες {αϊγτῖσαε {πρυ]αε νετ/Ἀπίυτ. εἴτοα σῖανες ὅτ Ῥαρ. 3. 
{ενετας ττασοεᾶία, πιεάῖηπι ἴπίετ Ἠας Ίοεμπῃ «οπιοεάῖα. οτίπει, Ὑταροεαία Ε4. 
απο {Πτ στασίοΓ» εἴίαπι ρῖανες Ρετ[οπας ριαεεῖρεας Ἠαδετ, αιαίΙες {ηπε τεσος» ῥα: 
ὅτι απῖ αἆ ποταπῃ Γοτιήπαπι Ρτοχίπ]ε αεσθάιπτ, Αἴαιπε Ίαεο 4 παπι ἀῑσί ρτανίτας γή/. 
Ῥτορσίε εαπι αὖ αἰῖς ΕαὈυ]ῖς ἁῑ[οετιπιίπατ, ποη αμτεπι ἱπβο]οίτας εχίτας» αι 
ποῦ Ἠαδεητ Ρ]ησίπ]αε (4εςογάπῃ Ἱασοσάϊαε, . {π Ἆος αὐτοπι {ογρεηαϊ ρεηεΓες 
ουῖ ταρπΆπῃ Ίπτεγ {οπίρτα Ἡοτατίας ττδηῖε. ποπ ἁποίτεπι ραίπιαπι ἆατε (σταροῖς 
Ώιρτα Ταιίπος: αιῖα |αίπαπι τταροεδίαπι πυ]]απ Παδεπας εἶας {πεου]ί, απσ 
ὅτ {ετππο Εοπιαπις» ὃς Ροῦῇς, ἵπ {πιο οορ{Πτίτ: {εὰ ας ταάῖς ὅς ἱππροίίεῖ 
{αεου]1 .Πασπιεπία Γαπτ απαε Ἠαθεπιας, απ [Ταροεᾶίας ῑ Εόνις ταπροτίδις» 
συπι Ίαπι ἀεε]αππατοτίαπι ἀἰεεπαϊ ρεπας νΊιη ἴ]αα πιαίου]σπι. απαπι π]ασίπις 
τοφαϊτίτ [παφοεάίαε στανίτας, Ποπ Ῥάτυπι Περίπει. Αριά (ταςοος τταροεάῖα 
τιάππεητα {αα ταπ] {π αἰῖς, τα ἷα ΑΕ{ΕΗγΥΙΟ Παραῖτς Ετίρίάϊς ὅτ Ψορ]ιο- 
εἰῖς αθταταε. ὃς απἰάεπι ἵα Πὶς ἀποῦας {πρτα αἰίος ορπ{απππ]αϊα εΠ: ἴπάς ἱταγαπι 
νο]α; αιαάαπι {επεέτε Ίαπσιετε εοερἰῖ ὅς εαἀοταε. Ἰπῖετ εο5» αὐος ἀῑχί, 
ἀπον ασε οεΓΙΑΠΙΕΠ,. ῥορπος:επ; «οπιπεπάἀαι {ετπιοπίς νὶκ Ἱπταπὰα {πο 1πιῖ- 
τᾷ5-΄4υ8ε ρτανίταϊεπι ἵτασοεαῖαα π]ϊγήπῃ . αὰϊη ἀθσεῖ. 96 » πτ τεδῖα' νὶγ Ἱἴππα- 
ππιϊ {πά]ο Οαἱπ]απις., αααῇ Βπίαπι Ίπίετ πο ἆπος τασΙπἁοζιπ Ιοόας 
ατοίτες., Ῥτουυητίατ, Εωπίρίάεςδ» ααὶ πο Ρατ νἰπείτατ, Ρἱυτῖριας αλ, πες 
πήπης γα]εμρας νϊποίι Ίνα ρπιἡη, λωι {ρμαείαπῃ ταηταπα ουοά ἆθ 
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Έρίεπατπιο ἀῑέαπι ε[ε, {εά τοῖαπι {πριεπιῖαπα» ὃς ρηγῄσαπι Πίαπι αυ Απαχα- 
ροτα, δε πιοτα]επι α: Φοσσαῖε «παπι πττοφπε πιβρί(πο υίας ος) Ίπ' (οεπαπα 
αττα]ῖτ; απάε [ρεπίσυπα ΡΗΙΙο{ορΏιπι ευπι παθοί αρρε]ίαητ: ἴη Ἡδ. αὖαε α 
Ππρίοπίδυς τταάῖτα {ππι, Ῥεῦε 1ρᾷ5 Ρρατεπι ἵ5, ἴαπεπῃ ἁἰσί, ΟαπΙαπης: αιῖ 
ἃ {επτεπτῖῖς, Ἰά δεί. πιοσήπῃ ριαεεερῖίδ» εαπι ἀεπίηπι ποῖαῖ, Ῥταδευπῖε Μ. 
Τυ]]ο.: απὶ Ππρι]ος Ἑπτίρίάϊς νενίις Ππρυ]α; {ε τεβῖπιοπία. ρυτατ ἀῑχεχατ; 
Ίτααυε ὃς Ρίατο. ὃς Απβοτεῖες, ὃς Ῥιμτατοβιας». ὃς Ίπτετ ΟΗτίβίαπος ΟΙεπιεπς 
Α]εχαπάτίρας», αἁ {αα οοπῄτπιαπάα Ἆος ππαχίπῃε αιόζοτε πτιηταγ, Αἰτοταπῃ» 
αυοάἀ εἴ ατιτῖρηῖτ Ἐαοίας, Ὥος εί, αποά ἵπ αΠεσίδας οἵπι οπιπίδας πιίτις 
{τ, ταπα ἵπ ῇδ. απἰ πα{εταίοπε «οπ/Ίαητ»- Εοῖ]ε Ρταεείρωςς. . Όετταπι απταπι 
εΏς Ἠδης Ρρτορσῖό ττασοεάἰας εΠε Ὁίτυτεπης αβεένιε «ἶετε- αἴαιε ἵπτες αβεέις 
τηαχίπιο τη]{οταίοπεπι., ἵτα αῖ Ἠαπο Ρατίεπι εἰοευτίοπὶ. ἵπ «Ἡα Ίαις οοπΠβῖτ 
5ορ]μοεῖῖς., Ατίβοτεῖες απίεροπαῖ. Ὑττασαε απτεπι Ἡας γιτητε, «πα Ραε[ΐατε 
Ευπίρίάεπι ἀῑχίπιας, {επιεπτίαταπῃ Ρτιάεπιί πνεπτίοπε, ὃς νἱ πιογεπάοζαπι 
αΠεδαυπις ἱπιρτϊπηῖς πη{οτὶοοτάίαε, «ὐαπτηπι Π]ε αἶῖος νἰπεῖε, ἵπηταπη εἶας 
α]ῖας τταροθάῖας ὰ Ῥποεπίεϊς υἰποί, ὅς γετετες ΟΙεςϊ ποῖαπε, ὅτ τες 1ρία Ιο- 
αιϊτατ. Έρο ἵπ «ατοετεπ οοπ]εέις α Πὶ5, αι πι Ιᾳποταθαπῖο Ρο[ῖ {ασγας 
πιεάϊταιῖοπες αχἰ(ήπιανϊ τεπιεάίατη πηῖμὶ Ῥο[ε α[αιοά ὅτ ὰ τταροεάία ργαείχασῖ» 
ουσ αΠεέαυπι ποη ἵαπτπι ππονεπἀσταπι» {εὰ ὅς πιογεπάο ρασραπἀοτιπῃ 
εαυία Ἱπῃίταπιαπι», ἃ {ππιπιῖς: πιαριθτῖς ρτοάίτωτα Ππεπήπετα, Ἑτ Τϊπιος]ί5 
Ί]αά απίπιο οσειττεδατ., ττάροεάίαε Ἠαπο πίαπα εΠε παχίπιαπῃ, ααοά εα[ααπη 
Ἠαπιαποταπι σοπ/ἀετατίοπε.  ποῄτος πορίς Ιενίοτες τεἀάετεςι. Ίἵταφμε ἴχ4ροθ 
ἀἷας αἰίας αιἶάεπι Ίερετε, Ὠαπο Ππργα αἷῖίας επἰπιίαπι ὃς σεττετε Ἱπήταὶς ῥεά 
Ῥατίεπ εἶις Ργίπιαπι ἵπ «ατοετε αππίῇαπῃ, εὖπι ἀῑππιε τερεῖεπὰί Ἰδυοτίς ἴα8- 
ἀῑυπι αὐειταϊΠετ. παρεσ Ρῖο Τατετῖαε ἴπ πἹοίδο» αι πΙΙ] πια]η5 αΡετε πηΏῖ 
Ῥεγπιίττεαϊτ» τε(ατοῖτε νῖς ταπάεπι Ηβυίτ ΄ἵταααε πμπο τοῖαπι 4ο Ιεέοτίδης» 
{εὰ αεηπῖς ἵαπταπι, ὅτ αὐὶ νεπίαπι ἆάτε ροβῖατ οτἰο(ο περοτῖο. Ῥεϊπιαπι ερ” 
Πηνὶ, ἀεῖπὰε αερτοϊαπτῖ,. ΊΝαππετος αἀ νεστεπάππη ε]ερὶ τεπιοτος αυ Λεςίαπα 
Ἠσεπιία, πες ἵαππεπ ας (ταεεοτύπῃ πι, απῖ Βεπεσαε πιπιτῖς οὐ{εγνατίοΠίοα5 
ατᾶςα Ππϊπιϊς αἀάϊσετεω, Ύοσες απαδάασπι {πρτα ὢθπεσαε αεταπΙ πεσ᾽ απαεβνίς 
πες {ρτενὶ, ε.ς πιαχϊἰπιὸ», «ὐας απτίαϊ Ίπ ττασοεά!ίς α[ιτραΠεπτ. Οποτίσα 
σεττῖ πυπ]εγῖς ποη αὐα]ες {απτ (ταεςοτΙπ» {εὰ Ἱερεϊπῖς, ὃς Τ,αίπαε ἵτασοε- 
ἀϊαε ποτὶοσίδης. ἱγεοπίϊς, Α/ε]ερὶααεῖς, βαρρΏῖεῖς, Παδψ]εῖς, Απαετεοη- 
τοῖς. Ὑπ]ἵτατεπι ἵπ πο εαϊτίοπε Ἠπίεαπι {ρεέζο., Ἡτ. αἱ «ταεσε Ἱπεε]άρυπε, 
νἰδεαηε, αυαπι ἀήΠεί]ε ατ Επηρίάεπι {αῦ[εαυὶ: ααὶ νετὸ Οταεσαπι {εππιοηεπε 
αυτ ἵσποταητ, αατ πϊπὴς Ρετάἰάίοετηπτ, 1π Ώας Ἰπτετρτειατίοπε, αά {αυπ] 
εχεπιρ]ατ. αυαπτυπῃ πἹεαταπα υἱτῖαπα Εαῑς, Ῥτοσίπιε εχρτείία, υιττατες Επῖρί- 
ἀἱς αἀπαϊτεπίωσ. ὃς Παυῖά., ας τες {ππτ Ἡωππαπαε, αἀπιίχταπι εβ νὶεῖ, ἵη εο 
4ποαυε οὐ/ετναπάο Ἰπαϊσῖαπι {μπα επετεεβηῖο Οτοά τι {βεῖαητ σεξεῖα5», αααε 
4ε Ἆπς τταβοεάῖα εἶυδαιε πηεπηδσῖς, απῖ ὰ νετετίρις αῑέτα {πητ, αατ αἰςί εἴαίη» 
πυπι ΡοΠὲ νἰάεητατ» ἵπ Ῥατίεπι Ἠϊταπιααε εχροπαπι. Οπαιπος τες {ππτ, αιῖ- 
δας ττασοεάῖα ρεγβοίτης, αὐαϊεπις Ρροξῖαε ε[ ορΏς: Εαυυ]αε Πτμέτυτα, Ρετίο- 
πατυτῃ ΠΊΟΤε5. {επῇϊς τεταπι» εἰοομτο γετοοτΏπ, Ίναπι αὖθο ἀπο αἆ ηδες 
ααάϊτ Ατζοτεῖες, ποπ {ππτ Ροδταε, {εὰ οβΏεπτις αιἰάεπ εποταρίἰ, ὃς Πθτίο- 
πἱςΣ πιοάμ]ατίο νετο οδητοτῖς», ὅς Εδίοϊπίς,  διόεατα ἵη οπιπί θαδυΐα πιαχί» 
τηυπ: αιοὰἀ ορΏῖππε υἱαΐτ Ἀπεπαπάετ, αἱ απηὶοῖς ἀῑσεπιῖδης., πηίτατί {ε. αιοὰ 
Ί8πι Ἱπίατεπε Ὠϊοηγῇα, ὅς ποπάυπι 1ρᾷ Βιέα εΠει Οοπιοεάία, τείροπαϊξ» 
Έα εες τυάυταπα επίπι Ῥταεζουπιαίῖαπα απηίπιο» πες αἰίιά τείίατε» ααπε 
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πε νογβευ]ῖ αοοϊπετεπταν, Απηριαπες νετὸ σεη/εδαςτ., Οοπιίσο ἁῑ[Πο[ίοτεπι 
Ἠαπο εΠο Ρρατίεῖ, ααοά ὅς τες ἴοῖα», ὅτ Ρεγίοπαε Ππρεπάαε εῄεης, Φεὰ ταδε 
{ρεξαπΏϊ αὐροῖ πος ἱρίαπι ἀβοι]τατεπι ιτασοσάίαθ, αιιοά π]ατεγία ποῦ αιβείῖ« 
δει {ππ Ροτείξ», {εὰ ἵπ ἁαῖα ε[ι Ιασοταπάυτῃ, 

Φιπηέασαπι επσο Ππ]ας τταροεβῖαε πῖ νἰάεαπιής, ἴεπροτίς {ραίαπι, αποά 
Ἰβπάεπι ἵπ {αδι]ϊς Ἠαῦσας. Πίο Ότενθ,. Οπιπία επίπι, αἴάε Πο οὗ οσμ]ο5 Ρο- 
πυπῖας. υπίας ἀῑδί ραττε αἰίαια. πες πιαχίπια, «οπίΙηρείθ. ΡοτΙΘΤΙΠΙ Ίπτετρα 
τεπηροτῖς ποῃ ἔπητιπι Παϊτες οεευΙηΡυπῖ ππυτυῖς οβεαίρας. 41ο ἔ8πιθ {οἱο αἲ- 
συππεπτο σοπῖεπίις Πῆτ ΑΕ/{ΟΠΥΙΗ8. {εά δε Μεποεσεις {5 Ρτο ραϊγία ἀθνονετ, 
ὃς Ιοεσᾷα {5 {αρετ Π]ος Ἱπτεγβείτ», ὅτ Οεάῖρης ἵπ εχ/]ίαπι εἰσίτατ, 1,οει5 
απποαιο {αρυ]αε ποη ἀπρ]εχ. ιτ αΗδῖ, Γεὰ υηίσας, απτο 1ρίαπῃ τερίααι: παπα ἰδὶ 
Ώαπι Γοπιίπας Ῥεγερτίπαετ -εο νεπῖτ Ῥο]γηίοες: εχεῖτας Ιοσμ[/ία: αἀνεπίι κντεο- 
εἷες: απεπι τερετίε Ιρίάεπι Ότεοι: αἀφοσατατ Τϊτεβας: Οτοοπὶ αἀθῃ. ἸΜοποθ- 
εεςς., πτ' τε[ροπ{απα αἆ {ε Ῥετίπεπς εχαιάϊίαι: εοἀεπ; Ὑεπίιπτ πΙΠΕΙ τς. ταᾶῖε 
εοάεπι Οτεοπ ΠΠ εοτρας Γοτοτί αά Ρο πέκητασηῃ σοπιπιοπάατα τής: πἹοχ Οεάἰ- 
Ῥυς εοἀεπι εἀμοίτασ: ααί οοπῖεκῖας πιάσπιπι ο[βεπάϊτ ροξτας ατηβοῖαπι, Ασπί- 
το Πίο π]]α {παπεί Ροταῖξ, αυθ]ής ἵῃ Ἱρηίσοπία ἵπ Ταυσίς, ὃς Ίοπε: αἰίαπα 
επίπι αἰΠηρί ροβῖπε, ποπ οπιπία», πὈί ποη τοῖα οπβηρίτιτ βιδμ]α, {6ά τ- 
εερίαε Έππιαε, αὐα]ῖς Π]ία εται 4ε ορρισπατίοπε Τµεῦαταπι ὃς ΕΓαϊταπι σαθάθ 
οπεῖετα αἀ/ππητασ,  Αερεαϊς ἵαπιοη Ώπο παπι Ροῖο[ ρτοχίπια Εἰίας. πιαϊτίς 
{1αε οοπ/ρεέξαί Ρο( αλσιοῖ απποσαπι αχβ]έωπι τεάάίτας,  δὶς ποο {αδίτα πῃα- 
ταῦο ἂε ΕΕπσιταις Γππππηα ἵπ σαἱατηίτατεπι Ιοσπῃ Ἱΐς τερετίεσατ: {εά ἵαπιοπ ΠΟΠ 
Ίοηρε Ἠϊπο αδῖτ. αιιοά Ἰοσαῇα. Ιδεταῖα παητο ἀε]εξζοταπι ὰ πιοεπίδς Ἡο- 
{πυπι, Πατῖπι ρτανπιε ρετεε]]τας» αδῖ Πίος Ίπτετ {ο ἀἰπιίσπιιτος ἱπτε]]σίες 
ΈΠ δι ἵηπ Οπεοπτε {αδίτα πιατατῖο» απὶ ασειτίπιης εί Ὀοπί Ραδ]οί νἰπάξς, 
ἆοπες Ρτίνατυπη {παπι ασῖ {επτεῃς., ἵπ σοπῖτα απ σεήτατ,. «Αἀνετ[απι ηος 
Ῥοξίαε αοεῖαίτ, αὐοά ττήήαπι ρταεεῖραα εχα {εεπαπ {απτ., ὃς {οἷα απἀἰτίοπθ 
Ῥετεϊρίππτας. Ἰνπσαπι εο ἴεπιροτα να]εῦαῖ αἀππο πιοπίταπι ἴ]]μά , αιοά αὖ 
απΏομῖς αεοερῖε Ἡοτατίας, τεπιονεπάα ἵα]ία ὰ εοπ{ραεξτα. ααπία ρίεπε εχη{ροσὶ 
πεαιευηῖ» ὃς Π α]απίά οοποετίς, οάϊαπι Ρεῖας εχείτες, απαπι οοπιπι![ετατίο- 
πεπῃ. νο]απῖ επίπι ΓΗ Ποπιπες», {εά. ργουαβ!ίτετ {αἰΠ. ΟΕΕ ρίαετετθα ὃς 
Ίοσογαῃ ἀϊνεΓβιας: παπι Μεποεοεῖ εαεἀθθ αἆ πιοεπῖα σοπτἰρίε: Επαϊταπι ρασηᾶ 
Ἰοηρ]ὴφ εχιγα υΤρεπ] πιεάϊο Ίοσο ἵπτογ. Είπα εαίτα, απο Ππιαὶ Εαέταπι, Ὁτ 4ππε 
Ρατ αἆ αΠεέτας ραιαϊΠοτ πιαχίπιὸ» ᾧ ἵπ απα τπαπιρηαΠες Πασά ἀπυῖε Ετὶρί- 
ἀες. Ἠϊπο αὐΠτ: {ετπιο {ο]ΐοει, αἩτ Ιοσαίίαε., Ἡτ αραιά Τμαιίπαπι Γοτίρτογεπι 
Ἔπεραπαε ἵταροθαίαε., οί ]οσοτήπ εοπαστεητίαπι περ]ρῖες ααἲ Ἠῖπο [οσα[ῄαθς 
Ίπάε Απιΐροπες. Ἡς αριά ῥταίαπ Ῥαρίηίαπι αἆ ἀῑτιπεπάσς Ἔπαίτες ἵπ ρισπαπι 
αγάεπῖες. δ6ὰ απαπτππ Ροταῖτ, Ίοο αποααε ἀεἰαπίαπι [Παιπανῖο Ἐυπρίάες 
εἶὐπι ἔταῖτες ἆπος {15 πιαϊτε ατρίενα Πιοῖς σοπρπαᾶΙ. ὃς ἵτα ἀϊ[οεάεια., Ἡτ 636- 
ἀεπι τση πππεητατ, ῥὶς ὃς Μεποεσξο πετδα ττὶοι]ῖ ἀἴσπα πποιτεπι νο]αῃ- 
ταγῖαπῃ ]αππίατπαπε {αβίτητο. Ἕαπη νετο Τρία σοτροτα πιοτιποταπι»; Ρεϊπιἡ]ῃ Μα. 
ποεσεῖ., ἀείπάε Ιοσαῇες ὃς ΠΙοτήπι ἵπ (οεπαπ νεπίαπις ὃς ὰ' ργοχϊπιϊ5 60Η» 
ττοξζαπίατ, αὖδα οπιπία αἁ πι{ετατίοπεπι Ρ]ητίππαπα ναἰεπς, Ἐ ερτεπεπάιπε νε- 
{εταπ] ποππυ]]1. ααοᾶ Όποτις εοπ{τει ποα 'Γπεραπίς πιαΠετίρας, αὐοά «πι: 
Ρ]ϊεῖας Εασταῖ. πε αριὰἀ ΑΕ{επγ]αΠι» {εά εκ ρετερτῖπῖ, Φεά εχιεγηας ἴ]]α 
Παδίτας ογπαῖ Ἠθιά ἁπδῖα  ττασσεάΙαίῃ., ὅτ. οποὰ ρταεσῖρας οποτῖ ο[Πείπιηπ ες» 
τεέτε ας Ἡοετὸ ἆάε αδεοπίρας Ἰπᾶϊσατε, 1 Πῖο ποπ Ροτατ εχρ]ετ ὰ Τπεῦα- 
τὶς πυΠεπῖους πετηεμοίρις Ἐμβοσ]επι, συ]ας ἀετετίος εται ΟΔΙί4, 1Ιάεο Ποπ 

ο κια εκ. 
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εχίετπας ἵαπτπήι Ἱπάπσίε Εεπιῖπας, {εά ὃς Ώεο Ίποτας, αἴηπα Ιάθο Ἱπνὶο]αδί- 
1ε5,  Άταιε πος εοππιεπῖαπΙ πΠονΙπ ὁς αὐάας {ατῖς Ρτουαδί]α τεδἁτάϊτ εχ σθ. 
1εὈηῖταις ταπυρ]Ι Ι)ε]ρη]οί ετἶαπι αραιά Ῥατρατος {απια οορη]ε, ὅτ εχ 6α «0Ἠ- 
{αησυίπϊτατε, 4Ἠάς εταῖ Ιπίετ Ῥποεπίσας ὃς ΤΠεδαπος Ῥετ Οαἁπιάπι. δαπῖ ὅς 
αὐἰ Παπά {ατίς ρτοδαδ] τετ εοπβέαπι ρηϊαπτ, αποὰ Ῥο]ψπίεες ρεδες ἱπάιοῖίς 

το ῖἩ Ίτθεπι νεπῖτ. {εᾷ Ἰά παβῖ απϊάέπι νίάετατ ὰ τατίοπε ΤΕΠΙΡΟΣΙΙΙ ΠΟΠ ΔΡΊΟΓ- 
τείθ., ο πἱρας Πά8ς Ῥρηρ]ῖσα οοπιπιΠῖ οπιπῖπα οοπ/ρίτατῖοπε ἀε[επάρβατις. 
ὨΏείπάε αὐξεοτεπι Ἠϊο Ἠαθετ Εηρίάες Ἠοπιεταπι, αρπἀ 4πεπι Μεπε]αις ἱρ[ε 
τοΐαπι {15 ρεξο Επ! Ἱπρτεοίτιν. δίο ὃς ]α ρατς Ἱποι]εητα, οἩα Γεπεχ 
Απιίσοπας ΠοβήμπΙ ἆπεες πιοπῄτατ., 4ε ΗοπιεΓο εχρτεΠα α{ε, αραιά απεπι Ἠε- 
Ίεπα ας τηττὶ Ῥπίαπιο (ταεςοταπ Ρεϊπεῖρες ἀεῄσηῃατ, Ίνες νῖάθο», αιὶ παῖπας 
{τ οτεἀϊθῖια, Ἰοβίαπι ἆμσεες ὃς σπα ποία αὐ εο. αἱ οὗ ἱπάπσίας πας ἵνο- 
τας, οαυᾶπι, πί αρμἀ ΑΙΟ{εΠψΊαια, ὰ Γρεομ]ατοτε, Οεα]ροάϊς ἔησα απ τοέτε τγα- 
σοεάΐπε αἀῑεένα Πε, ἀῑ[ρατλάοπεπῃ τεοῖρῖτ. ΄ ΕΠ επῖπι 1 ρετ {Ε αιἶάεπι ττίβε, 
{οά εχίσαυπι απἱά Ρο τοι πποττες. ὃς οοπ/{απιτίς Ίαπι εἶτεα πιαχίπια αΏΠεέήδι. 
αιιοά πες 1ρί8 ἱρποτανὶτ. ἴάεο επίπι νετοίς απαπίΙπ, Ῥοτηῖε αἆ ΠΙΟΕΤΟΓΕΠΙ 
οοπιροβτῖς «οπαϊις εΠ ἵππονατε αβεξαπ. Ίἵπ'εαάεπι Ῥρατίε΄ τερτεπεπάσητ Ο5ί- 
τίοῖ, αιιοἀ Οεάϊρις πα βΠἰία οοπιίτε εχααῖ: αποά Ἡῖ εχευ{εῖ αἷῑις, αἷτ, Τμ6- 
Ῥαπος 6ο τΈπιροτθ οεσιραϊῖος ΒΙΙΤο ἵπ νΗεπάϊς πιοεπῖθᾳς, αππε ορρασπαϊα 
Έπεταπτ, ὃς τε]δῖς Ἱοίαπι σαβτίς, ὃς πιοΙΙΟΤΗΠΙ εοτροπίθις, αἰϊσαιε Ιά σε- 
ημς {ρεόξασι]ΐ. Ατ απαπτο {Ατίας εί ἀΐσστεθ, πείας Ὅί{ῃ οἰνίριδ, οοπαϊτασϊ 

τι Ποπιίπεπι ραττίοἰἀἰο ὃς ἱποε[βο ΡοΠιταπῃ, παπι ὁς Ῥετ Ισποταητίαπ ένα. αἴαε 
ταἶεπι Παδεπι αιτοοίϊταῖεπι, ποπ. εγεπί ο ῬηταδαπταΓ» ΠπΙῃΠ ἵπ ροεπαπι οπἰπηϊπῖς, 
Ίταααε ὃς Ραρϊηϊας. {οΗρτου αεσηταϊαΣ, Ἡῖ α]ῖας Ῥαττες ες Ῥποεπίῇϊς, Ίτα ὃς 
Ἠαπο Ἱπταπάααπι ΠΡῖ ἀμχίε: αἆεο πΙΠϊΙ ἵπ ϱᾳ τερετῖτ» ααοᾷ οτεαϊρῖιε ΠΟΠ ϐ8- 
{ατ. Ἱπίεττα, απαεθ Οταεοὶ ερἰ[οᾶία νοεαπῖ, ἵαπ πας Τταροεάία Ἠαιά πιπῖτα, ὃς 
{ας ρτοραδ]]ῖτες οἵπι ατσαπιεπίο οομθετεπίῖα», Ἡτ ἀῑΠειτατίο Ιουαῇες ὃς Ῥο- 
Ἰψπὶαῖς ἆε αχ {11 Ἱποοπιπιοάϊδ, αἴαε Τρία στανίοτεπι Γαοῖτ νἰάετί εαπΙ. 4παε 
{εειτητα εΏ., οα]απιίτατεπα ΟεαἱΙροάϊς: Ίτεπι εο]]οαπίαπῃ Ιτεοσ]ῖς ὅς Οτεοπῖς 
ἆςᾳ Ὀε]] σεπεπά! ταιιοπίδις, ι 

σδουήτασ ραῖς ἄε πιοτῖοαδ ῬΡετ[οπατιη » η απίρας ΡΓβεοδρτΙπ εί πεῖῃς. πε. 
αἩτ Ρ]ας απαπι ορας αῇ, ρτανας {ποἱαπιὴβ ΡεΙίομας. απῖξ πιοτος Ιρῇς α[Πησαπλς. 
Έπππαε ὃς αἀίοπῖδας πῃπας σοοπστηεπῖᾶς: ααοά { αἳ Ἠβο πεσε[πτατε Πδετὶ {- 
της, ἴμπι ηος τείζαῖ, Ἡτ Ρετ[οπα 

πο Γεγνείαν αἱ πμ. 
Ὁμα[ῆ αὖ ἐπεεβίο ῥγοε[εγίε ἓὲ [δἱ εὐπ/ῇ-ε, 

πιάεο πηα]τῖς Ρίασετα. ἵπ πιοτίοας Ππρεπαϊς Φορ]οσ]επι πιη]το {Ππρεσίοτεπι ες 
Ἐπίρῖάς, πεααθ πθρο ἵπ ταπτο Ρ]ηγίδης, Ύπαε ποδῖς τοῇίαατ Εωτίρίάϊ ττα. 
σοεᾶῖας. αιαπι δορηοε]ῖδ. Ῥ]ατα 4ποφε Ἰπνεπίσί Ρο[. 4παε ἵπ τερτεΏεπῇο » 

19 Ώεπι οβάαητ: σπετοταπι πηπίπηα πημὶ Ἠαπο Όαττεπι περ]εχίῇο νίάετα; Ετὶρί- 
εδ. Έτ πἳ π6 ὰ ποῄΏτα ἱτασοεάία ΡΕΑΠΙΗ5» απαπι αρροΏτε [οεαβα Ἱπάπείτας 

πῖΠ 4παε Ἠπιαβαπι πποάυπι {πρετανεταηί,. Όποτιθ αμα]ῖς εί]ε ἀεδεῖ., 3εΠο 
δε Όοπο ΈἈνεης; αἆεο Ἡπτ ὅς εοπῖτα οἰνίτατεπι {πάΐσει, ἵπ αμα {α]ωϊεπῃ Πιαπα 
Ίαππι Ἠαδεῦας τεροβταπι, δε νἱέτοτίαο Ῥγαεξεταῖ Ρασεπι. ΊΜεποεσεις {πρία αθ» 
τατοπι, Απιίροπα Ππρτα {Έχιπι σεπετο(ος απίπιος υθίαπε Ῥγαείοταπι. ΤτεβαΒ 

1ΐρετ ετἰαπι αἀνετίῃ τερες, πῖ ἀεσει Ώεο ἀῑσαιμπ, Ατ ἵπ Ῥο]γπίεε λος 
η] 

Ρτυάεῃς» Ἡῖ ὃς {Π τερπο εἀπεαῖα» ὅ Ίαπ {επεχ: Ίτεπιαιε Ῥατίεπς ππα]οσυπῃ 
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ππὸ ]αδοταϊτιπι» τπτ ϱ'η5 Ῥτοῦισαπε αρραΓθαῖ, παῖα επι οα/{α {ρβις Ἠδῖα1ε Ρο. 
παϊας Ἡτ Εχιτα εοπιτονεγίαπι πα, ἵαπιεαπ οεπαάῖτ, ῬαΠϊπ αἆ εαπ αγιηΐς 
ταεπάαιπι {8 {μπιπια πεοεβῖτατε», ὃς ααοάαπι Ιρηοπιίπῖαε ππεῖα» πε ϱεοΠΙεΠΙΤΙ5 
Ίπτεγ εκἴετηος ἄσετετ, αἀαέναπι: ἀο]ετε {5. αποά ᾳ5 παπι ουείπετε ποπ ρο/ῇς 
{πε Ρρορι]ατίαπ Ρετίου]ο: {ρίαπι Αάταπί Ὀεπεβείαπι Ἱτα αρπο({εῖτ, ατ πι] 
ἀοΐεαι; απιοτεπῃ ραῖῖδ. Ππαῖσις., Γοτόταπι ὃς νίνας οπεπάϊτ., ὃς πιοτίεπε,. Ἠἱ- 
νας ἔταιτεπι οπαϊτιοπίρας αεαιῖς Πιάετ ρίασατθ, ατετ αΊαπι αραιά Ῥαρϊηϊαπι, 
πο Ίαπ ἔγετας αγππδ, {1ο ποη σοπτεπῖας, ἴοτήπι τεσηυπι Ρρο[α]αιτς πιοτῖεη5 
οίεεπαϊίτ. ἀο]ετε ΠΡί ποπ ἴἵαπι ααοά πποτετεῖατ» αΠαπα αιιοά Παττεπ οες[ἀϊδ. 
{ετ. εαῖ εοπἀοπατ. ααϊςαιία ἶ5 ἵπ {ε εοπιπ{εταιτ: ἂε {ερα]τατα αασαιε πιαῃ» 
ἄαια ἀαῖ. Ποπ ἴαπαυᾶπ πιαρηϊ εαΠΙ ῬεΓ- {ε αε[Ππηαπς», τατ απἰάαπι ΡΗΙ]ο{ορΗϊ 
Ἰπτεγργεϊαητυσ» ααϊ Ἰά Ἱτείάεπι» {εὰ η οπηπῖ πιοᾷο οίιεπάατ, απαπτῖ ραιτῖαπι 
Ειεῖαι, Ίεαιε επίπι Γερε]ίτί αδίνίς οωρίε, {εὰ ἵπ Ῥατγα» πες απονῖς πιοᾶο» 
{εὰ ρετ[ααῇς οἰνίοι. τες {ηπι Ρετίοπαε. 4ἴθε πε οριῖπαε Πηρετεητατ. αἴ- 
σαπιεπτῖ πεσεῄιας οὐ[μτ., Ἐπτεοε]ε», Ότεοπ», Οεάρα5 ὙΝΙἀεοίτατ ποπ]εῖς 
Ἐτεοσ]ες Ρετ[οπα «ἰπ]α{ῖος Ππρί, ααπ ορις εβ, απία ἵπ ἀἰ[ραταῖοπε σπα 
Έταττε ο β{Ι Ίᾳ ΟΠΊΠΕ «οπίΕπηπετε νἰάετΙΓ 6ο 1ρίο. αμοά Ἰά ποπ αῇΠσθτε, αποά 
Ρτο Γ18 εαυ[α πιαχίπιε νἰάερατιτ {ανοταδί]ε, ]ᾳ5 {εἴ]ίσοτ Ργῖνηϊ πατα. α4πο ητῖ- 
τας αριἀ Ῥαρίπίαιη, παπι δε Εὐπρίάςς, ὃς Ραρίπιης, ππα]οτεπι πατα Ειοίαπτ 
Ἰντεοσ]επι, εοπιτὰ 4ηαπι ΦορΏοςσ]ες Οδάἱροᾶε Οοἱοπεο, ὠρά πιΠῖ νί]ετας 
Ίσο ἵπ τε {αρίεηπτετ εσίΠε Ευπίρίάες» ααὶ {είεδατ, ΠΠ εο ἴεπροτα Ἰὰ {π5 γἰ- 
σποτ. πΙπαααπ ἔπτάταπα ΡΗΙΠε, τα ραξίο εα Ιπίτετας, απαε ΕαπάαπαπτυΠα 
ει Ἠα]ας Γαυπῖας. Ἑτ {απε ἁἀποῖταιϊ ποπ ἀεὈεῖ. απ Ῥιεταααε 60 ΤΕπΙΡΟΤΕ 
(αεεοΓάΠῃ τεσπα οοπιπηιπῖα Ίπτετ Ρίητες., απῖ ἁῑνίάπα Εωετίητ, πσπι ὃς ἵῃ Τρία 
Ἠας Βοεοτῖα αητε ΄Γπεδας εοπάϊτας τέσηανεταηῖ ΖειῖΏας ὃς Απιρηῖοη: ὅς ΜΥ: 
εεπίς Αιτευς-αε Ἠψεβες. ὅ- ρο[/ετίοτῖ αεῖαῖε 1,1εεάαεπιοπε» Οαῇος ὅτ Ρο» 
αχ. Αγαϊνί φποφιπε τερηῖ ρατίεπι ἁἰπιίάίαπι ήε]απιροαά{. Ραττεπι ἵείαπι Βίαπιῖ 
εοπεεῄαπῃ Ώαιται Ἠετοάοϊῖας. ΊἸοπας Ρασίτες τερπατυπτ Εοπι]ας ὅτ Τατῖας. 
δεᾶᾷ ὃς αραὰ αἰῖας σεητες ιάεπι ἀἴα α{ατρα:ππὶ ει, ἆοπεςο εχρεσιαπι ἁϊ[οοταάϊίς 
τεπ]εάίαπι αὖ Ἠπίης Ροτεβατα αααεῄταπι. Ῥταάεπτετ {ρίτης Που Ρργαετετῆτ: αἲ 
ΟΔΕΙΕΓΟΤΗΙΏ » 9παε αἆ ομἱραπι πιωμεῃ απ {αεϊεσαπτ» Ρταετεσϊτ ΠΠ. Ίναπι 
ἀπ]ι[ΠΠῖαπ ποπ ἀθξοπαῖτ απίνετίπι: {εά εκου{απάσπα ῥρητατ εχοε]]επάῖ εαρ]α]- 
τατε» αὐαε ἵῃπ πιασηϊῖς απ]πϊς πιαχίπια ει, Οἰεετο ἵπ Ρρτίπιο ἄε ΟΠ]αῖϊς τα- 
έαπς Ίοευπ ἄε Ἱπ]α ήτα αἷτ Ειςῖ]πιθ αἀάποί Ἱοππίπες, ατ εος Ιπ/Ητίαε οαρίαςξ 
ου]ϊνίο. εα1η {η ἱπιρεγίογαπι, ΠΟΠΟΓΗΠΙ» ρ]ογίαε εαρὶ Ἡτατεπι ἱπείάετιπτ: απῖς- 
αιἰᾷ ἀεπ'ααε ε]μεπιοάί εί, ἵπ 4πο ποπ Ρο[ϊατ Ρίητος εχοσ]]ειε, ἵπ εο Πεσὶ 
Ῥεταπιααε ταΠταιη οοπτεητίοπεπα, ατ ἁῑΠοΙἵπιαπι ατ [απέζιπι {ετνατε Γοεῖοτα» 
τέπ], Ἐκεπιρίαπ ἀεϊπάς αάξοτι νἰτ πιαχϊπιϊς νἰτιητίοας ρταεάἰτῖ Ο, Οαεί[ατῖς, 
αὐῖ οπιπῖα Ίυτα ἀῑνίπα αἴααε Πππιαπα ρεγνετ στ Ρτορτετ εἶπι, απεπι ΠΟῖ ορῖ- 
π]οπῖς 6Ίτοτε Ππχετατ Ῥγπείραταη, Άταπε Πίο εἰτ Οαείας, απὶ, τι Ίάεπι 
Ώδτιαϊ (Ἰεετο. Ίος ἆε ῬποεπίΠίς νετίας. ααὶ ἵπ Πτεοςε]ίς ρετίοπα Γιηῖ Ρο- 
Πτὶ, ὃς αιος Ἠϊο πε Ροπετε ααἰάθπ νοΙΟ». 44ο 605 ἀετεί[οτ, ἵπ ο{6 ΓεπΙρες 
Ἠαυεδατ, Δεσθάίτ αἁ Ιεναπάαπι Ἠτεος]ῖς Ἱπνίάίαπι», ααοά Ῥο]γαῖσε ποη ας 
αριὰ ὦταίαπ Ἱπάμείτατ ρετ Ἱεσατος ασίᾖ, απτεφπαπῃ εχετείταπῃ αἀπιονεταῖ, 
{εᾷ εαβτίς ἁεππαπι αά πρεπι Ρροβτῖς γεπίτα αά απἀἰεπάα οοπαϊτίοπε.. ΕΙ 
8Ηἵεπ] πιος ἴ]]ε ρεπετοῇς πιεπδας., ας πΙμϊ] πιῖπας ψε]ίηπτ Έπσετε, απὰπι 1 
αἆ αιοά ουήπετέαπι νίς. πιετας. ππῖπαε αἀΠίρεπταγ. ΊεαΠθ παριρίτ Έτεο- 
εἰ οαἴωπι εοπεῖτατε Ῥο]γηϊοί εκ ε8 Ρατ» υπάε {ρί[ε πιαχηὸ κε, 

.3 8 αιιο 
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αυοά {1 Ποποσίῖ σαµ{α Ραϊτίαπι ορρσπατεί: θχοι{ατ ποππὶΒἰ! Ττδος[επι ὅς 
αετατί 181 ας Εοτίμπαε οοπνεπίεῃς απἶπιας, ἱπεοπάρτατας ὃς ἵπρετα ῥρίοτυπῃ- 
Ρεῃς, {Ππίαπε Ἱπροῖεπς. ΊΝαπι ἴπάε εἰ, αποὰ Ότεοπίεπι πθς ἱπτε]]εόζαπ πι. 
τετρε]]ατ. ὃς αυάε ἆε {ερῖεπι ἀμείρις Ιερίοπες ἀποεπιίρις ἀῑξία εταπῖ», ταῃ- 

16 ο παπι ἀε {ερτεπι {οἷῖς Ποπιϊπῖδας ἀῑέία αοαῖρῖε: ὃς ἵπ οοπβ]ία Έθτταγ, Εοτιῖα 
αὐϊάεπι», {εά ποπ Ῥεπε Ρετεοέα ὅς Τα]ῖα, αμβο Τρία αἀπιοπίτις {Πατῖπι ἆαπιτετ. 
Ίωπίαπι οὗπη ἔπαϊτεπι ἵπ Ππρυ]αιε οετίαπἹεη Ῥτονοσαϊ, Ποπεβο οὕτεπτα υτίταγ» 
Ὁτ εοπεπἀεητίαπΙ Ροῦίας {βηρυΐπε, απαπι πιππ]τα Ἱηποσεπτίαπι σαεάς., τες ἵται- 
Ώρετετητ: Ύὖα5 οὗ εαι[ᾳς τερποτυπῃι εοπίτογεγῇας ετίαπα αἶῑον: αραά Ρρορβμὶος 
οετιαπηίπε απαπηνῖς ΡΓορίπαιοΓαπι Πηρυ]ατί ἀεσετῖαῖας Ἱαρίπας, «τεοπ αἰίις 
ἀε[εεοίτασ Ἰπ Ε.ττάΠῃ Ρρτϊναϊα» α]ῖας Ίαπι τεσηῖ «οπἹρος: που Ιπιπιεῆτος ΠβΠ]ς 
ατ. Ατίβοτε]ες αἷτ, αεαπαῦτετ ῬετΓοπαπι ὅς Πα ἀε[οτιδίτ, ααὶ Ιπαεφμαίεπι ἀε- 
Γονοῖτ ατ ἱπαραπαίεπι. δο]επῖ απἴεπι πιητατί ΠΠΟΓΕς πηπιαϊα {οτίαπα, απῖ Ῥο- 
της ά, αιοά Ίατερατ» ἀετερῖ, Απτε τερηαπι πιοάεβως {ατῖε, ραδΙσαταπι ὅς 
Ῥηναϊοτωπι σαπἴαῖαπι αππαης: Ροίῖ τερπΙπῃ αἀεριμπῃ Τεγοχ ὃς Ιπίο]επς., αα]ες 
ε[Πο τερες πονος αἷῖ Αε{εἩγ]ης, Θεά Ὦῆος 4ποαιε, πε πἰππαπα Ἱπ]ηίτης νίάεα- 
τάσ» Ἠαρει αὐοά Γαζής ουτεπάαι: εἀϊέτο πε Ἠωπιετυσ Ῥο]γπίσες» πἰπιαπι πιαπ- 
ἁἀαιαπι πιοσίτατί πεί Ἐτεος]ί5: ε]εξῆοπί Οεἀϊροᾶϊΐς τε[ροπία Ττε[αε, Όε- 
αἴρις ἱτασηπάις {.π6: παπι. Ἱπάε ὃς Ταῖαπι οσεῖἀεταῖ, ὅς ἀενονεται Ίδετος: 

17 {εὰ., αποὰ Ἱταεμπάίας τεπιεάίηπ» ΡοεπίτεπΏαε Παπά εχίοτε: απὀ Ρειτῖπετ Ίοπ- 
ρα Ἶ]α, ὃς εο ποπιίπε ὰ (γαεοῖ Ἱπουίατα αιεπιοπία» πε {οἱ]σεῖ οτεἀετεῖας 
στοα., ὃς Ἱπηπιπηϊῖδ» δε απα]επι πηϊ{οΓατῖ πείας αΠει. ΕΙ απτεπι Ἱτασμπάῖα 06: 

ἀἱροάΐς Πετοῖσα, 4 ε{ῖ, εΧ απίπιο ρεπετοίο Ρτοσεάεπς, αἱσο ἤτ, Ἡτ αἲ Γηπι» 

Ώπυπι πι]{οτ Οτεοπτὶ που {αρρισατηταπι {6 Περει: αποά ἱπιίτατα ἀίρπυπα 
ἀμχίτ Ῥαρϊπίας ἵπ Π]ῖ5, 

4η επ/[ρεβαί, 1! ῥΥΟΠΗΣ [μβῥηἒεε ἀῑκίγα 
Φή6γ Πα ὃ 

δ. απαα αἷῖα Γεαπυπτας 1ῦτο ππάεαίπιο, «αείεταε Ῥεγίοπαε πιϊποτίς ρταάυς» 
αὐοά ἵπ Π]ς πιαχίππε {ρεξατας» ερτερίε ο[ιεπάμπι Ώάεπι ἵπ {αρετίοτε εἶπα 
4πποτο οοπ/απέϊαπ. 

6οπΠ/{18 τθγηπ1» αποά ἵπ τγαροεάία ἴετῆυπι ἀῑσίπιας, ἴαπι Ἰατὸ ραϊεηῖ», α παπι 
οπηπες αποταποῖ {απι ἀἰ[είρβπαθ, πη]]α επῖπι ε[» αὖάε ποπ Ροᾶτίσαε αγιῖ 
απαᾷ {Υπιροίαπι {παπη ἀεδεαῖ, ΒΜοταδῖτ ῬΗγ[σις, ευπι παίδων ἄλοκα αἰχῖτ Ἠῖςα 
ποβεγ» Ἡτ ρεπίἰτα]α α͵να Ὑἱγοῖῆας, Ιπτε]]1ρί νο]αίπε απαπι ταήοπεπι ἵπ αρι- 
οπἶτυτα Ἠαδει Ἠσπας. εαπι Παβατε πἴεγηπ ἵπ απ]πιαητίαπῃ Ῥτοάιέμοπθ, ΘΌιατθ 
δε οἶπι ἵπέια ἀῑσίτατ μητρὸς ἐκ γογῆς, ποϊαπῖ Ἱπιετρτεῖος» Ἰὰ Πε ἀῑέταπι, ει 

18 {επι6Π ἵειτας ἀῑείτις, ααοά ἵετταε π απἀατμσ. ΊΝαπι 6ο τεπιροΓε {εητεπτῖα ετατ 
τεοερίίοΓ. πιαϊῖτεπι ποπ εΠε ργοάιδαίσεπι, {εὰ αἰτίσσπι ρατιας», Ἡτ ν]άεε εῇ 
αριά Αε/[εηγ]απι Εως, ὃς Εωπρίάεπι Οτείτε» αὈί Πίτες πιαῖτεπι τειταε 
οοπ]ρδῖαϊ» 

Σ) δ) ἔτιμτε παῖς, 
Τὸ σπέρω᾿ ὄρουρα παραλαβοῦσ᾽ ἄλλου πάρα. 

Ῥοττίποϊ Ἡμο δε 1]]αὰ ἃ 8οστατο ἀε[Ιπ]άπΙ, ΠΟΠ ϱς Απαχαροτα (ἶ5 επῖπι αἲῖ- 
το; Γεηεῦατ). οπι Ιπαίσατ», Γεπῆτα {5 ατα Ἱπτε]]εένα ε[ε ργαθθῖτα. ΊΝαπι 4ς 
η ατ τα σης ]οαΐτως λοσα[ία: υπὰε ὃς Οοπιῖεϊ» αἱ τἱάίευ]α ἀετοτᾶοπε ττᾶ- 

Είεο- 
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ρίοοσαπι οασπηίπα ἵταάισετα {οἱεραπτ, Ὥαπο Ῥατίεπι ποᾳ οπηί{ετήῃς, θιτατῖς 
επίπι ἵπ Ῥποεπίῃϊς αἀ ει», απεπι ἀἰπίπιμς, ἵοσουπι τα] ρατοεάία αἰ]αάϊτ : 

Ἐ’ ὕλιος μὲν πείθεται τοῖς παιδίοις, 
Ὅταν λέγώσιυ, ἔξεχ ὦ Φφίλ) ἥλιε, 

Ἠος {εϊ]σεϊ νοἶεπςδ., Ποπ τηασὶῖς Ιπηπι εΠο βοἶσπι, ααποά τίσος οἵπι Ταπα 
Ραγιῖαταγ», απαπ1 οὐίεαπεπς εί» ευπι παδε Ἀμία παπι ἅίᾳ Ρταεϊεχτας οπιῖσαϊ ἵπῃ- 
ἀεπι, Ρροβα ιαπ ἁῑῃ εἰαπιατιπτ ριεσῖ, επιῖσα ὃ Μο], Ἱμαπαπι α1Π Ροδταε {0. 
τοτεπῃ ἀἰκεταπι ῥο]δ: ατ Εωπίρίάες Πίο Ρο ΔείοΏγ]ωπι Ηἰίαπι, απία Ίαπετ 
{ωαπι Βαῦει ὰ Φοἱε. Έαπ νετο Π]μά» αποά Ῥιαιο ἀῑχίτ, οχετεετὶ ἃ Ὠοεο το 
ατἴεπῃ ππεη/{οτίαπι» πιο αιοὰ {αεγαε Πτεταε ἀϊομπτ, Ώει]πα οπιπίᾳ «οπ/(ἩτιῖΠε 
ἵῃ ΠμΠΙΕΤΟ» Ροπάετε ὃς πιεπ{ησα» ΠΟηΠΕ Πο ροξτα αΡρεττε [αεΐς εχρτεῄῖε, ατ 
οβεπᾶατ. αὖ εο εχεπιρ]ατί 4 πο Ἰυ/ητίαε {επαίπα πιαπα[ο Ου] Ἱοσσταπι 
Ῥοῇτιις ἀῑάίσοσαπτ», πίσαητης» Ῥβοεπίὰς Έντο Βοθοτίαπι Ῥοίεητες οἱο[[ίαια 
Ρταετετνε]ὲ, 64ΠΙΩ1ε ἱπέτιρίζεταπι ἀῑεῖν, θεά ρτίας Π]αά, πὶ {α]]οτ. τεπιρε/ᾳ- 
δις τπρπεπάνπι: ἵω ατετο Πρηϊῄσατιπι εβ, Θἰαϊ]ίαπι 60 ΤΘπήροτε ΠαὈίταϊαπα 
ὰ Ογε]ορις ἔταραπη Γεγεπάαταπι 1ρηασῖς, οιοὰ ὃς αριά ἨΠοππεταπι Ἱερίταγ. 
ὃς ἵπ νίτα Αρο]]οπίῖ, ἵτεπιααε ἵηπ Πετοῖεῖς ῬΡποβτα, ὅς [πιαριπίδας, παπα 
αἶίαπι Τϊς εἶπς ποπηϊπίς 1π{π]απῃ εοπιτοϊπ]{οἵ, ααοά Ειοίαητ ααϊάαπῃ» ἴειπετῆ- 
τίυια -πιΏῖ ν]άετατ. Ἰοϊῖαπτ αᾗῖ, πιεπὰοίε ἀῑοί ὰ παπτίο., εκ πιορηίρις ΤΗ6- 
Ῥατυπι ν]{ος Οταεσος, εὐπ ἆἂε Γεμππε[ο πιοητο ἁξίεεπάετεητ, οπῖα Τει. 
ππε(ας εεπταπῃ Γαάΐς αἳ πρε αθΏτις ὃς εσιτα εοπ/ρεέξαπι {τ: {εά ἀοῖ Ρο- 
τεᾶ.. {επῇιπι εΠο, εοπ{ρεξε»φ ποπ εἶὖπι ἀείσεπάετεπτ, {.ά Ρροβᾳ Παπ ἀείζεῃ- 
ἀεταηῖ. Τεπιροταπι ρπατὶ οὔ{ετναπτ., Ατπεπαγαπι Ποποτί ἁαταπ» αιοὰ ἂδ 
Ἐωπιο]ρο ὅτ Τηταείδης ΠΗϊποτία ηῖο αμαᾷ τεσεπς παττετατ» οἶπι απαπιοτ απιὸ 
οοπϊρήῖει αεἰαῖδας, Ίαπι Τηείεῖ, ααἱ Αγρίνον αἆ Τμερας οεεί[ο {ορεῖϊτῖ 9ο 
Ἰπιρετανίε», Ρραῖετ Εῑτ Αερεῖς» Λερεί Ῥαπάϊοπ, Ῥαπάϊοπῖς Βτεεήτπεις, οί 
Ῥε]]απι ου ἘΕπιο]ρο Σπϊς: αποά ἵαππεπ Ποεητία αααάσπι, ΠΟΠ Ἰρηοταηπτῖα νο 
ἅταπι ὰ Ροδτα. γε] ἴπάε αρρατεῖ, αιοά Ιπ' βτεςμτπεο ττασοεᾶῖα Ἠαπο ἱρίαπι 
Ἠϊποτίαπι αἆ {σπα Τεπρης τετυ]ετας» Ὁτ ο[ζεπάϊτ εστοσίαια Π]]αά βαρπ]επταπα. 
οποά εσίτατ αρπἀ οπαϊοτεπι Τ,γεαησαπι, δίοιτ απτεπ Ἠῖο τες σα[α {ετίας Ρο. 
Πτα, ἵτα απτεἴραταπῃ ν]ἀετ Ροτε/ξ, 4:οᾷ τηδαε Ἡτ πηεπτίο», εἴ]ας ἵπ (Ογαθοῖα 
υ{ᾳ5 ποη Μωΐτ 4πτε Ἠετασ]ίάας: {εὰ τε[ροπἀετί Ῥοτεῖ, αριὰ Ἕγττηεπος Ίαπα 
ταπῃ εἶας π{απ Εαῑ[α» εἶιδαιε πηοτῖς Εππιαπι αἆ (σαεσος Ρετ]αίατη: Πᾶπι Πθ- 
ασε Ώῆο τηδα ἁἰεππιατ υῇά Τπεραπϊ, απε Ατοϊνί, {εὰ {ποῖς ἱαεπ]ατῖίο ρτο εαδα 
ΓΗΠΕ. αιοὰ νετυπ ες: παπι ὅς ἴπάε Εεεϊα]δης ποπιεη πυρθόρω», δε αἆ Π υπ]. 
Πςαπάαπι Ἱπτεσπεεῖοπεπι ΡΓονετθίηπι» πε εἰ αὐίδεπι ρατοίταπι α αἱ ἴσπεπι Έεστες, 
Έσται 1]οταπῃ Τεπροτυπι ορῖπΊο» αἴτοσία απαεάαπι Γαοΐποτα, αὐαο ἄγη νοςα- 
Ῥαπτ, ἁγίπα ρτονιάεπτῖα ετίαπι ἵη Ῥο[ετῖς Ριπὶσ, Πος αἀοφιθ ποπ {επιε; Ἠῖς 
«ἀπ[ρατίαπις ας οἶπι Μεποεσθξο πιαέκαπἀο σαυ/ία τεἀάίτατ: ὅτ οσπι ἁῑοίταγ πια]ὰ 
Ίοτε οἰνίταιϊ, αμαπιάῖα αὐϊκαυαπι εκ Οεάϊροάϊ σεητο τερπατεῖ, Έτατ ὅς ος ος 
Ἡ]οσαπη Τεπιροτιπι, ααοά ποπιπίδις Ιπβητίαπι, απαθ Ιατῖσο ᾖνα ποπιπα]ῖ 
ἀῑε {Αοτῖς ααΠϊρατῖς Ιπάεραπτιγ» νῖπι οιαπάαπι ναΏοίηπαπι Ίπε[α οτθάθΓεΠΤ. 
Όποά Π οοπᾷάετεπ]ης, ποπ ἴαπι Πἰσίἆππι ποὺῖς νιἀερίτατ, απαπι σΙ[απι εξ 
Οµἱπιῆίαπο, ααοἀ ποπεΠ Ῥο]γηίεί Οἱ ἵπ Πας ττασοεάία εκ οπρίπε {πα ες- 
Ῥἰϊεετωτ. Αε/εἘγΙῖ εχεπιρίἰο» αὐἱ ἴάεπι απῖε {εσεταῖ: ααοά πες ΦορΏος]ες νῖ- 
τανίτ Ἱπ ποπιίπε Α]αεΐ. ἨοτΙπ», αὖαε Ρταεοἰρίαπτ σµεῖοτες. Έετπο πὶπ]ϊ 
οπιπυσι { Ῥο]γηϊοί οαῖοπο, απ σοηπιοάε οτώτατ», Πατταϊ ρετ[ρίσας, ἔπα 

. ρτο» 
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Ῥτοροπῖς, οοπβτπηαῖ» τεζυτατ αἀνετ[ατίαπα, Ῥεζοταῖ, Ατεῖς πα ΠΙτατῖς ρεγῖτία 4. 
Ρατετ Ίπ εοπΏ]ῆς Οτεοητῖς, ααῖδις 1]ε Ππσυ]α Ἐτεοε]ῖς εσταια Παιῖπι οοτηῖρῖτ» 
Πιρ]εέτα τατῖοπα {ατὶς Ιάοπεα. Ῥαππια εῇ», Πΐδ. αι εορῖς νἰπεππτιτ, σοΠ- 
{η]τίας εΠο [ια τα οτί», απαπ α]ίος ορραρπαϊταπ τε. ΊΜεο πιίποτ Ρεεῖτία {5 
οβεπάϊτ., αδῖ ορρασπατίο ὃς ἀεξερβο πιοεπίαπι αοουγατὸ σοπΗΠΙΕΠΠΟΤαΙΗΓ. ὃς 
υδί “Πησυ]ατε Ειαϊταιι οβΓίάΠΊεΕΠ, ἵπ Ἠΐς επίπι οπιπίρας πΙΒΙ εΠ., αιοἀ ποπ 
ναἰάο {τ ρτοαδίε, Ταπταπι ἀἰσααϊτ ΡοτείΕ. απ τεξζε ταπ οοπεῖταιίς Ε:αϊταπι 

92 ηη]πηϊς ταπῖωπη Γοἰ]εσῖαε ργαεδιεσῖτ., Ετεοε]ῖ Ῥταείετείπι: παπη Ῥαρϊπίας πια]αῖε 
εος απαΠ οπιπίηπι ΙΠΙΠΕΠΙΟΓΕΣ ὅτ Έππεητες ἵπάποετε, Πση]ῄσαπδ» ἵαπτππ Ἆος 
εῇὸ ἔπειπαδ, Ἡτ πίᾷ αποῖτα ππεηῖε Ραιτατῖ ποπ ῬοῇΠῖ, Ἐείεεπάα {ππτ αά 
πατπς εἰε[επι:ὅς ἆπο ἴ]α. απαῖσας πιαχϊπιὸ εκοε]]ετο Βτίρῖάεπι ΓΠαρτὰ Ίαπι αἴ- 
χίπηας» νῖς εχριπιεπαϊ αβεέτας εαταπι ρετΓοπατιπ» αυΐους τταροε(ία εοπΏατ. 
δε ῥρταεεερτα απεάαπι νίνεπαί, αυπε Οταεεῖ γγώµας, Ἰαπί {ρεεῖα]ῖ ΠρπίΠ- 
ατα ο Ἰατας α]ϊοφϊ ρατεπτς νοσαδυ]ῖ, {εητεητίας νοσαπτ. ΑΠεέααπι ἀείετῖ- 
Ρο ρα[ῖπι ορτερῖα, ατ ἵπ Απτίροπε» αὐπε ὑπ Πο[ῆδις οπιπίδας μρτανίτες 
Ἱνα[σατηγ» απιαϊ ἴλπιεπ Ῥο]ψπίσεπ », ὃς Ῥτορίετ 1ρ[απι εαπ Τγάεο, απὰπι «αε- 
τεῖδ» ε{ αεαπῖοτ. δίο ὅτ Ιοσαίες εστερῖας εἶπσετ ἵπ Ῥο]γπίσεῃ απποζ, αἀεο 
πτ σταν]ϊπιο τεπΙροΓε ἵαππεῃ πηϊπίπια «Παεφιε αά {ρΓαπι Ῥετιπεπτία Ῥετευῃ- 
ἄπετατ., πες {ας ροβϊτ εἶας ὃς εοπ{ρεζτα ὃς οοπιαέα {Πατ Ταπι γετὸ ἴ]α 
αυὰπι πιαῖετηα 

Σχώσον τὸ δεινὸν ὄμμα καὶ θυμοῦ πνοὺς" 
Οὐ γὰρ τὸ λαιµότμητον εἰσορῷς κάρα 
Γορ) όνος ἀδελφὸν δ’ εἰσορᾷς ἥκοτα σέν. 

43 Ἱταουπάῖα αποπιοάο Ιενίδας Ιπ]ϊς πιασῖς πιασῖκααε Ἱπ[ιγρας. δε αἰτετηῖς νετὺῖς 

εχοϊτεῖασγ» οχεπιρ]ο εί ]α Ίπτε; Ετεοσ]επ ὃς Ῥο]γπίεεῃ ἀῑ[ρωτατίο. ἵῃ αςεί- 
ήπια απαεαπε ἀεῄπεπς. Ίψεο πιῖπας Τ]ε Ίοεις ποταδ]ῖς, τβῖ Ῥο]γπῖοες 
τΑπΠπῖοΟ ουπι ἆο]οτθ. ὰ παῖτες Ῥαϊτῖα» Ῥτοχίἰπαϊς αγε]τατ. Τεπετ ὅτ ἴ]ε «τεοῃ- 
τς ἵπ βΠαπι αερα. Ῥτο αὐαε ὃς {παπι υῖταπ Ρρατνί [αοῖτ, ὃς Θα. α παπι 
αΙϊοαπί να]άε ευταδαῖτ» Ραϊτίαε {αΊητεπι: 4ο Ίοςο τετ εΠ 1]ε εκ ςοτάϊς 
ΙπΠπιο πιοῖῦ » 

Μὴ μ) εὐλογείτω τᾶμά τις υτείνων τέκνα. 

Ἑσ απο Ὑἱτριῃϊ 1]πά Γαπιταπι νετ Ροτεί αε ΈΒτα"ο: 

{ηῇε]α τἱεΗΦΗε ΓεγεΠΕ ε Γαία Πεβοίσ. 

Ῥοεπίτοπείαπι πσετὸ Ῥο]γπίαί 4ε εοπξξο Παῖε αιὰπ ε[εαεῖτεςτ εχρεῖ- 
πησηῖ Ί]]ας 

Φίλος γὰρ ἐχθρὸς ἐγένετ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως Φίλος. 

Ίαπι Απισοπες απαπῖας Π]α ἀοΐοσ, αἱ εἱ αα]ετατ ετῖαπι, αιοὰ εται εαπΠϊ- 
ππυπιν νἱαϊπαἰῖς νογεουπάίαο οωοάίαπι. ἸΙάεο {ε πιαπίαπι βΒασεβαπι νοςᾶζ. 
Οωῖάἀ νετὸ {μανίας Π]ο εἰαδάεια νἱτρῖοῖς, εὐτῃ ἀε πμριῖΐς {ρβας ασετετυτ 

Αλλ” εἰ γαυοίμη», σὺ δὲ μόνος Φεύγγς πάτερ; 

οἱ ιτ Ίαπι ἱπβηῖτα α]α ΡγαεϊετααΠι. Φεπίεητης ψετὸ, Ἰὰ ει ἀῑέεῖς αά νίταα υῖ: 

1δις. πα]]α ττασοεάία ἀεπΏοτ: αὐα]ία Γης ἴ]ας απιοζεπ] Ρραιτίαε πε ὰ νο]επ» 

εδις αμίάεπι εχουτῖ ΡοΠε: ριαγΗ πια Ρτοχίπιοτυπι οὐἷα: εχβ]ίο απηῖτε . 
. απεπάϊ 
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απεπᾶϊ Πθεγίατεπα: Ῥ]εγοδαιε απο οππῃ Γοσταπα ἔπρετες µτάνεΙῃ Ποδῖ]ῖ ραι." 
Ῥετιαϊεπι: ΡΠπιΙπι ε[Ώ αἱ «ΟΠΙΡΟΠΕΠάας «οηϊτονοτίας ἱπ]ατίατυπι οὐΗνίοπεπι, 
τὸ μὴ μνησικακῆσαι: Ίμ παϊΙγαε Ρετ {5 εῇ» εγἰάεπα: ἱπ]α(Πτίαπ εἰοαπεητία 
τερίς ααάε πιαχἰπιὸ εχρετιπτΗΓ» Όοπα Ώοη γετα εῇε, {εὰ ἱπαπία: ΡΙουιΓαϊο- 
τος πος εΠε ἀῑνῖπί πυπϊπίφ: ποΏ ἀερετε ἆπος ΓΠιπαὶ Ιπ[αηΐτες ππαῖτα Ποπηῖπος 
(ἶτα επῖπι Τϊνίας Ἠαππο Εωτίρίάϊς {επτεπιίαπι εχιυῖτ) πε Ὀε]]ατε πεσε[ίε {τν - 
νο]υπῖαϊα ταπῖττετε, αἴαε Ὀε]]ο ὃς ατπιίς σορὶ ποπ Ῥοβΐπτ, Ῥπαεζετεπάπι 
ἁισῖ αποά εωτίας: ἵπ ἀποῖθας {ρεξιαπάαπι ὃς Γοτητιάϊπεπι, ὃς ργιεπῖαΠ: Πθ- 
Ὠψα ἀεῦατε Ἠαες {ε]αηρὶς Ῥετίου]οίαπα είΤε ()εὶ Ῥ]αείτα εἰοαυί αριὰἀ τερες: οἱ» 
νἰταϊῖες Εε]ΐσες {οτε, { εἶνες Ππσυ]ϊ, αιιοά ἵπατυπῃ ε[ νἰτίηπι. ἄά θαπι ἵηταῃ» 
ἆαπι αἴαιεθ ογπαπάαπη «οπ{εταηῖ: ποπ ἵπ οπιηία ραγεπάυπ {Πρεγίοιίθης: Ῥο-ας 
πεπάος οὔἵπι ξογίωπα {ρίτίτας ὅτ αἴαε αἰία Ἠῖο τερεῖετε Ιοπριπ ἔοτει, ΘΦαπῖ 
ὃτ αυαε Γεπτεπείαε νἶπι Ἠαρεαητ, ει ποη {επιρητίας ἵπ πΙοζεπι εχρτίππαητησ, 
οῖς ἀε[οτίρήο Απιρηϊαταϊ» απεπῃ πῖ υἱτ Ῥοπί εκεπιρ]α: Ροπιπῖ Ροδταε, αἆθο 
ατ ἵπ ἴ]ίας Ἰαμάίσας αρυιά ᾖ{επγίυπι Αιπεπίεπίες ΑπΙάεπι ἱπτε]]εχετίητ, 
ἁἱ{εἶπιμφ νἰττυτίς «οιπῖτεπι ες πιοάε(ήαπις 

ὋὩς ἀτρεμέα κέντρα 
ζκαὶ σώφρονα πώλοις 
ἠΜεταφέρων, ἰθύνει. 

Ἑτ πίτας 

. δε. Οὔ σημεῖ" ἔχων 
ὝὙβρισμέν", ἀλλὼ σωφρόως ἄσημ ὅπλα. 

ἵπ «αραπεο οοπίαπιἴοτεπι ἀῑνίπϊ πιπαϊηίς ἀε[ετίοιπτ «Α[εηγΊας, ῬΒαπρίάες» 
Τεά δι οπιπὶ οεζαίοπε Ῥαρϊηίας Ἠκίας Ώηπιίπα 16Η ἱπιεήτης ταὶρία Πραίβ- 
σαῖ, αποά αριἀ ῥορμοσ]επι Οα]εμαπιῖς γετοῖς αρτερίο ἀῑςίτητς 

Το γὰρ περισδὰ κῴνόνητα σώματά 
Π]πτειν βαρείαιο πρὸς θεῶν δυσπραξίαις 
"Ἐφατχ) ὁ µάντις, ὅστις ἀγθρώπου Φύσὺ 
λσστων, ἔπειτα μὴ κατ ἄντρωπον Φρονεῖε 

Ῥτιδεπῖετ ὃς ἴ]πά, αιοὰ ἵ Παἴτιπι ἀίΓοεριαοπε ΡΗΟΙ Ιοφπῖτας Ῥο]ψπίσος, 
«ιῖρρε αξξοσ: παπι ΡοΠῖ/εραῖ αἶτετ: ὃς αιοάἀ πιβῖες αἹἴεγΙπῃ ΠΊΟΠΕΠΦ. πε τοσηί ο6 
εωρίαϊῖτατε πϊπιῖα Ία(Πτίαπι ν]οῖθτ:ς αἰτεταπι, πε {ᾳς5 {απ «πι Ρραϊτίδα Ιποοπι- 
πηοάο ΡειΓεφπεπάωπι Ῥυτει; απαπτωπι Ροτεβ, ἃ Ρτεε]ιάϊοῖϊς αρίµποι, ΊΜαπι 
αιοά (σταεςῖ απἰάαπι τεργεµεπαάιπε, πΙβῖ] αὓ εα ρτοπυπατὶ, ποπ ουἱρος «οπ- 
οἰ]αιτ]εῖς επῖπι» ποπ ]ηαϊοίς Ρυτῖες εἰθσεται. Ταππεη, αΙοπιοάο ταπ1 «ΟΠΙΡΟ: 
πεπάαπι {εηίας, Ἰπαίσαι {αεῖς: Ἰπάίσατε απτεπῃ» αὔαπι ε]οφμῖ, πιρὶς οοηάς- 
σευαῖς 

Σ) ὁ” οὖκ ἀνεξη δωμάτων ἔχων ἴσον, 
Καὶ τῷδ' ἀπονεῖμαι 

Ἠοπαῖπες αἰίτετ Ππάΐσατε, εἶπι αἶῑεπα, απΙαπ οἶὗπι {ια Το ασίτατ, αποά ἀῑσὶ 
{οἷει, Τα {Π Πῖο ᾖς, αἰῖτε {επιία» Ρι]εητα ἀοσοιωτ ἵπ ΟΓθοητΙ8 Ρετίουα» 
ὃς 116 Ττεβαε νετδῖς, 

Αρ ἔδ᾽ οὖκετ) αὐτος, 
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Ίδοη Ροίῖετατ ονῖἀεπΙοτα εχεπιρἰο οἴεπάῖ, ααοά ΑπζοιεΙες ἆοεεί, πον]τα 
πος {είτε απῖνεγβπι» 4ὖαε Πηριυ]αίπι Ισποτατηῖς», ομία οἶτοα Ππρυ]ατία, ποὮ 
εἴτσα απίνει{α]ῖα ο ππίῦς πιοτας 111, απὶ υπ {πάϊσαιγίσεπι Ῥετιαγραπῖο ΄Γα]ῖς 
ετα: ἵπ Επρϊάϊς αἷία ττασοεάία Οτ]εις, απ εἶπι Τεποταπ. πιοπυϊίες, Εοττῖ- 

Φ71εΓ {ετεπάα., ἆΎπαε επεπίαπε, πια]α» Πατῖπι πε Παπ {παπα οῬΙΙᾷς ας, ἴο 
της ἵπ' ΠἹΟΕΤΟΙΕΙΗ: αὗτερτας είς, {ποίτοαιε ΠΠ εκεϊἀάετηπι ]α: απιι νείθ. ἴαπι 
Ῥυ]εμτε ἀῑξία. Αά {εη{15 τεταπΙ ὃς Ἆος Ρετηπεῦ, Ἡϊ ααε: ἀῑόα ροπηπίασ» 
ἀἰσαπτάσ ρτοβαδ{]ῖτες, ὃς Ἡς {10ο Ίοεος ἵπ αἩας τερα]ας. νῖχ εΏΠ τπτ ποη α]ῖ- 
αηαπάο. Ῥεεσεῖατ. Ίνεαιε ράσα ΓΠιΠῖν 9ης ἵπ ηας ἵταροεαϊα. τερτεπεπάυπΕ 
Οπαςεῖ σοεπ{οτεΒ» [εὰ α]ία εἰικπιοάϊ {απι, Ὁτ ἀϊ]ιί ροίπτ, αἶῖα πιποτί5. πιο- 
πηεη, Ῥετουπταηᾶς ὅς Ἠφες, τπϊ πιατεγίαπι Ιεέοτί ἀεπιας αεπεπὰῖ Ἰμαϊςϊ]. 
Φυαετίτάσ» απ εγεάϊθῖ]ε τ. εἀπεπίιπι ἃὰ Μεσορε ρατίαπι», απῖ πατί]ᾳς. εῄ[ος, 

.. Ἑε[ροπάεῖατ Παμά πιαί]θ, ποπ ε[Πε 1ὰ Ιποτεάϊδι]ε ἵπ {επαῖπα ἁῑα Πατ], ὃς Ιπάς: 
πια Ε{ΕΠάίαπι πιειµεπῖε, ππαχίπιε οὔπι ὃς ρη]επετ Ἱπβαπς Εωετίε, ὃς {ρες α]ῖ» 
οὐα {Ἀπαπαϊ να]πετῖ. Μίταπτης αἰῖ, αἁοπιοάο ἆε- ],αῖϊ οαθάε πι]]α {αόα {ες 
ἀπαι]Πτῖο ἴαπῖο Τ6ΠΙΡΟΙΘ6. μᾠὠο]νίτ Ἠμπο ποάμπι Φορβοσ]ες» ουπι ἁἀῑεῖιτ, Ρες 
πίεσμιας ἃ ῥρῃίπρε σα]απϊταῖες αὉ αῖς ουσῖς ανετίαπι εἰνίταίεπις Τεὰ τεξτς 
αάάας, εἶὖπι ὃς 6ᾳος 1,1 αοάυχίπεε Οεαῖρις., {ρατίαπι ἔπππαπη ὰ' ]αττοπίριθ 

ὦ8 οεεί{απι» αποτήπι ἀε[ρεταῖα Πτ Ἱπάαρατίο, δυπῖ απἲ Ρρτοδαρϊ]ε περεηπί ὰ ΟΤεοῃ- 
τε {οτοτῖς ὃς αιϊάεπι τερίπας ρτοπιΠππι εοπαρίαπι ΓΠ15 οοπατίοπα οἰ]νί5 ἴσπο- 
τος {εά πια]! Ρταε[επτῖς ππαχἰπηί Γεη(ας, ὅτ {ρε εναἀεπάϊ, {οἱει Ποπαίπες ἀῑσηῖ- 
ταις ΙΠΠΙΠΕΠΙΟΤΕΡ. {Ἀσετε, ἸΙοσβίτεῃ τοῖ ἵαπαιε στανίδις αετυπιπῖς Πρετν]κίπα 
αυϊ παταπτησ» Ώαδεπτ ἵπ αἷῖο Ἠτὶρίαϊς οσο ραταϊαη τε[ροπ{απῃ» {εἴπῖπας νῖ- 
τα απιαπΏῖοτος εΠο. ὅς Ππβσπαπι αὐ Τίς ἁοὶοσῖς ρατίεπ Ρε ἹαοΏτίπιας εσεΓῖο 
Ῥο]γπίοεῃ ἵπ εχβ]ο ερεητεπι ὃς Εητίρίάες Εαεῖε, ὃς 9ιαῖμ. Όρροπιπί ας, 
αιιοᾶ οὖπῃ {ροπῖε ἁῑεεβΙΠει αὖ μτὸο. {εοµπι πεσεβατία τε ογεἀεπάυε βΤ., 
Οδ σἵτ ὅτ Ῥ]ηίατοΏας 1ρτο ἆε εχβ|ῖο τερίαπι αΠπίταίεπι,. θά {τὶς αρρατεῖ 
αρεῄατεπι Ἠαπς ἹπείάήΠε Ίπ πιεδίαπῃ ἵεπρις ροῇ εχρ]εταπι αππαπ» ἵπ αἴεπε 
ας πεσεΠατῖς {4δί ρτονϊάετατ» Ἡῖ εο εχαέο τεάϊτατας, ὃς απῖο οοπῖταξειπν 
πηαιηπιοπίἁπι. Επῆς απἴεπῃ ΙΏῖετ Ὠαες αππας ππας απῖ αἶτετ, {νο Ευπρί- 
ἀεπι, νε Ῥαρϊπίηπι {εαυαππας., παπι αριά Ῥαρίπίαπη Τετιῖο Ρος οὐἴταπι αππο» 
απαττο αριἀ Ἐατίρίάεπι νεπίτ Ρο]γηῖσες οὐ {εβιπι. Τπερας, Ὑϊάετατ ποπη]]15., 

40 ὃς τἰπιϊάας ὃς Ἱηρτπάεπς Ῥο]γπίσες, ααῖ σ]αάϊαπι επ{εταπῃ Ἠαῦαης- αἲας ὃς τη1» 
Ίϊσγας τε(φῖεῖαϊί, ἵαπαμαπι ρταεβα]α {α]υεῖς. {1ας. φας: πΙΠϊ] Ῥτοξάτητα εἴδηϊ 
{ νῖπι ρατα/ει Ἐτεοσίε»δ. ῥεά {ρίε Ρροδτα {ατῖ οσσουττῖτ, οἶπι ἀῑχῖε, απαπι- 
ψὶς Εοτῖθς ἴπιοτε αδὶ ἵπ Ποίῆσο Ίοσςο {πες παα!πε παταπι», { Ρετου]{ής απῖ- 
πηης οτίαπι ὰ 1ενῖσις αισ]]ῇς {ρεπι ΠΡί σαρτεῖ. Αἰππτ απἱάαπι αοσεπαῖ. πιασῖς 
τεσηϊ οπρίάίτατεπι ἵπ Ἐτεοε]ε ααπι επ/Ηπρυϊ, εὐπι τερηυπ πιαῖε; νοςαῖ 
ἄδικίαν εὐδαίμονα». 9εὰ Ἠο Π]αά εὐδαίμονα {ριεπάοτεπι ἴαπίὑπι {οτίηπαε Πρηῖ- 

Άσατ. απ ετα ποπ ἀἰοβυΓ.» {ατῖς αρρατεῖ, αἴπι γετὸ πιαῖετ ο[ταπάϊε ἴαηιί Ποπ: 

εΠὸ., απαπᾶ ρατεῖής» αιῖρρε Ῥ]ετηπιαμε ουπι Ιπ]ηΗτία οοπ]απέϊάτη. Έερτε- 
Ἠεπάίτασς, ααοἀ Ἐτεοε]ες ἀΐσας, Ἱτατηπι {6 ἵπ πτρεπι ἑπτάπυργον, Ιὰ εΠ» πε» 

Ὅας οὗτη Ίαπι Ἱπῖτα οαπι Ώτρεπι εΠει: Γεά αὔαπαπαπι τερία ἵη πτδε ε{ε, απίς: 
ΤαπΊεη πο[οῖτ, ΡοΠε πτρεπι ἃ τερία ἀϊπίηρυι } Μεπιοσῖαε νῖάετατ ε’τότυτα 
αιοά οππι {εττο Ρρετ[οῇος Όεαἱροαϊς ροὰες ἀῑχίπει ἵπ Ιοσμίες ρετίοπα. Έα- 

πρίάες. πἲ ὅς Ρο εαπῃ δεπεσα, εἶλοσιας ἵαππεη Ῥποεπίβαγιπι ἀῑσαι, 1ὰ εαν 

αρυσοδέτοις περόναις, ηϊῃ χρυσοδέτους ἴπτετρτείεπιυσ 4πγαϊα» Πυυ]ας, απἲ ρεγεργῖ» 
3ο Π88 Πηη]ίοΓε5 ἀἰσππηως ἵρπατας τείἰ Ίοευτα Ρίο Ίποτε τερῖί {εχης αριὰ Όατρα 

τοᾶ- 
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χο5. απογαπ οπιπῖς {Παρρεϊ]εαχ εταῖ 4πτεα. Ἰα]άε Πιάαπι ποπ] οἶτοα Ἠαπο 
οιαείἩοπεπ» αποπιοάο Μεποεσεις ρογῖς εχίτε Ῥοταεσῖτ, αὖαε ὰ νἰσιῖσις 
ομ/εοάίεβαπευσ: ὃτ ποπιοάο «οτραςδ Ροτηετῖτ τεσυρετατὶ, Πο[ήδις πτθεπι οΡ- 
Ῥισηβπδς. Ιρίε Εωπρῖάες, ὃς Ρροίς εμπι Φταίας, {οῖναπι ποάαπι. πεαῖα 
επῖπι ροτεῖς εχἰῖτ ἩΜεποεσει5, {εά ἀε πιοεηίρας {ε ἵῃπ Γρεεαπ., απ επιγα 
οὐἰάεπι πιοεηία. {63 {15 Τρία πιοεπία ετατ, ἀε]εοῖτ, «9Ο ΤΕΠΙΡΟΓΕ εὑπι ποπάππι 
Ἠοβῆς πιοεπίδις ΠιοσεΠίΠος., ἵτα ας τεξετεπαῖ «οτροτσῖς ἵεπρας Εαθτῖτ. δοίεππε 
Ἑππρίάϊ ἁῑεῖτατ, Ολοτῖς {8Γπιοπες ττίρπετε αἀ τεπι πΙηῖϊ Ρετῖπεητες, εχίγα 
«υαπι Φορποε]ί πιος εΏ, Ιά πιαχίπια τερτεπεπαάϊί νἰἀείτατ ροΠο ἵπ ἴ]ο ΟΠοτῖ 
εαηϊας ἔθας. ἔδας, πὈὶ δρλἰποῖς Εαδαῖα. τοιῖες Ί4πι ππεπιοταῖα, οάἱοίε τερετί- 
τησ, ὅς αμἰάεπι 6Ο ΤΕΠΙΡΟΓΕ» 40ο Ιαμάαπαϊ ΜΠεποεσεοδ, ὅς απιοτῖς ἵπ ραϊιτίαπι 
απιρία Ῥατεδατ πιατετία. Ἠος ἰρίτητ ἵπτετ ἴ]]α {τ., αυαε νίτιωίδιας πια]οτίδας 
τοάιπαπίας, Ἠ]αά νετὸ ποη αεεπ{επι», ααοάἀ Ότεοῃ ἵπ ρἰαπέα ΠἱΗ ἀῑσατ. {5 3ἵ 
ὃς οἰνῖτατς νίσεεπι Ίπσετε, απαε ἴαιπεπ ν]άτίκ εται. πιβπεδατ αιἱρρε Ρε]]ηπι: 
πες αάΒμο ἂε αὐίοεβα αχετεῖτας Πο[η]ῖ απἰσαααπι αὐάΐνειαι: ἣεο αιοά ἶα- 
Ρεπς Οεαάίρας Ιοεαίεπ πσοτεπι νοσεῖ: παπι Ροῄτεπιοτηπι οΙΠείογιπ] Τεζεῃ- 
τῖοτ εταῖ ππεπιοτῖα: ὃς 1{ρίε πιθετοτγ, { πιαρπις Πε. ανοςσαῖ ὰ ἀεσοτὶ εχαέξα 
Πμαάίο. ὨΠΠεῖιε εαρ]ίοατα, «ιοπιοάο «οὔαετεατ οοπ/ μπι Απιίσοπες ἆε {ε- 
Ῥε]επάο Ῥο]γπῖσε, ὅς 4ε Έασα επι Ῥαΐες παπι ὅτ Πατίπι αδῖε, ὅτ Αιπεπῖς 
Ῥαΐτεπι {οἶαπι τε[ἰέταπι», ατ {ρία αἆ ΓερεΠεπάυπι Παϊτειι Τπεῦας τεάίτες, τίς 
πι ετεαϊο]ε,. Ίαπιεῃ αἰτετητγαπι ΡοπεπάυΒι εἰ: ὃς αρρατεῖ δορμος][ῖ στατΠ- 
ταῖυπι Ευτίρίάεπι, απὶ ὃς αἆ Απιτίροπεπ 1ρβας, ὃς αἆ Οεαάϊραπι ἵπ Οοἶοπο 
ουαῇ ἀεάμσετε Ιεέτοτεπι νο]αῖτ: Πειτ Α9{εΠγΙ τενετεητίαπ εο ἀεπιοπβτανῖτ, 
αιοἀ ἀε {ερῖεπ ΤΠπεραποταπη ἀπείρας Ιοσυμπι ρταετετῆήτ» αὖ ἴ]ο εχϊπιε ἵτα. 
έἴατυπι, 

ΝΠείπππη., αποά ἵπ [γαρίςεο ]αμάατῖ ἀϊσίπιας, ες νετοοτιῃ ἀθ]εέτας., απῖδιας 
Τεπία εκρτίππητασ» ἵπ φιήραθ Ροπάετε ὅτ πια]ε[ίατε {Πρετίοτεπι δοριος]επι 
ἀπρεπυὸ εοπ{είΠ {ηπια. Φεά πεο Ἑπρίαϊ {πα Πῖο νῖττας ἀεε[, Ρεγ[ρίειῖ- 
{35. πὈίαπε {πε π]ϊταπάα εχιτα 0Ποτος, απῖ ρεπης ἀσεπαάί τεαφυίταπτ ἀῑτῃγ- 
ταπιδίουπι», ὃς αἁ οὐ/{ευγῖτατεπα Ἡδαιθ εἰαροταταπ. Ττα]ατίοπες ααοαπε ρα[ππι 38 
οὐνίαε, ααοά Πσπιπι πιαχίπηπι Ἱπρεπῖ ῬΠΙ]ο/σρΏις ψοσατ: ὃς Ὠαε {ρ[βε ποπ 
πϊπαΐηπι Γεπιετατίας», {εὰ ργιαάεπιῖα αααάαπι τεπρεταῖας, ος νετο Ππρα]ατίπι 
{ οπρίαπι οὔεπάετε» ταπ[οτίδεπάα πΒῖ ε[ει Ρατ» πιαρρα τταροεάίας» ἵπ 41ΑΠΑ - 
ἔαπε ππεζο» πε ας ἵαητα ριαείαοπε ΙαΠατυπι τε» {μεξος, ἀἰπιϊτιαΠ]ο 

ρ009 ΤΤΙθε 
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Ἐτερκλῆς , παραλαβὼν τὴν τῶν Θηβῶν βλσιλείαν ,. ἀποστερεῖ τοῦ μέρους τὸν 
εἰδελφὸν αὐτοῦ Πολυνείκη». Φυγᾶς δὲ ἐκεῖος εἷς "Άργος παραγενόµενος ἔγημεν 
τὸν θυγατέρα τοῦ βασιλέως "Αδράστου. κατελθεῖν δὲ εἰς τὴν πατρίδα Φιλοτιμούμε- 
γος, καὶ πεῖδας τὸν πεγθερὸν, συνήθροισεν. ἀξιόλογον στρατὸν κατὼ τοῦ. ἀδελφοῦ ». 

ς καὶ εἰς Θήβας. ἐλήλυθεν ἡ δὲ µήτηρ αὐτοῦ ᾿Ἱομόστη  ἔπεισεν. αὐτὸν ὑπόσπονδον ἑλ- 
θεῖν εἰς τὴν πόλιω,. καὶ διαλεχθήναι πρότερο τῷ ἀδελφῷ: αὐτοῦ. περὶ τῆς ἀρχῆς 
δεινοπροσωπήσαντος δὲ ὑπὸ- τῆς τυραννίδος τοῦ. ᾿Ἐτεοκλέους, ἡ μὲν ᾽Ιοκόστη συνα- 
γογεῖν τὰ τέκνα οὐκ ἠδύνατο πρὸς Φιλίαν. Πολυνείκής δὲ, ὡς πρὸς. πόλεμον λοιπὸν. 
παραταξάµενος,. ἀνεχώρησε: τῆς πόλεως ἔχρησε δὲ ὁ Τειρεσίκς νίκη» ἔσεσθαι τοῖρ. 

ποθγβαίοις,. ἐὰν ὃὁ παῖς Ἐρέοντος Ἰ]ενοικεὺς σφάγιο» "Ἄρει γενηται, ὃ μὲ οὖν 
Ἐρέων ἠρνήσατο ἔπιδοῦναι τῇ πέλει Μὸν παῖδα" ὁ δὲ νεανίσκος ἔβουλετο». καὶ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ Φυγὴν μετῶ χρημάτων διδώτος,. ἑχυτὸν ἀπεσφάξε, καὶ δὴ καὶ 
ἔπραξε, Θγβαῖοι δὲ τοὺς ἡγεμόνας τῶν ᾿Αργείων ἔσφαξαν. Ἐτεοκλής δὲ καὶ Πο- 
λυγεῖκής µονοµαχήσαντες. ἀγεῖλον ἀλλήλους ἡ μὲν. οὖν µήτηρ αὐτῶν. εὑροῦσο νεκροὺς- 

ας τοὺς ὑνοὺς, ἀγείλεν ἑαυτήν. ὃ δὲ ταύτης ἀδελφὸς Ἱδρέων παρέλαβε τὴν βασιλείαν». 
εἵ τε ᾿Αργεῖοι »ικηβτες, τῆς μάχης ἀνεχώρησαν.. Ἐρέων δὲ δυσχερᾶσ. Φέρων.. 
τοὺς μὲν ὑπὸ τῇ Ἑαδμείᾳ τῶν πολεµίων πεσόντας οὐκ ἔδωκεν εἰς ταθήν. Ἰ]ολυ- 
φείκην δὲ ἁκ]δευτον ἔβόψεν. Οἰδίπου» δὲ Φυγάδα τής πατρίδος ἀπέπεμψεν, ἐφ᾽ 
ὧν μὲν οὐ Φυλάξας τὸ» ἀνθρώπιχον νὸμον, ἐφ᾽ ὧν δὲ τὴν ὀργὴν λογοποιήσας» οὐδὲ- 

αοτΤερὶ τὴν ὀυστυχίαν ἐλεήσας, : 

κ α Ἡ Ι πκ Τ σοσο 

Τεριπαθεῖς ἄγαν αἱ Φοίισσαι τῇ τραγῳδίῳ" ἀπώλετο γὰρ ὁ- Ἐρέοντος ὑὸς ἀπδλ 
ποῦ τείχους, ὑπὲρ τῆς πόλδως ἀποθογών. ἀπέθανον δὲ καὶ οἱ δύο ἄδελφοὶ ὑπ ἆλ- 
λήλων. καὶ Ἰοκάστη ἡ.  μήτηρ αὐτῶν ἑαυτὴν ὄνεῖλεν ἐν τοῖς παισί. καὶ οἱ ἐπὶ Θή- 
ας στρατευόµενοι ᾿Αργεἴοι ἀπώλοντο, καὶ ἄταφος Πολυγείκης πρὀκειται. καὶ Οἵ- 
ὠίπους τῆς πατρίδος ἐκβάλλεται, καὶ σὺ; αὐτῷ ἡ θυγάτηρ "Αντωόη. "Έστι δὲ. 
τὸ ορᾶμαω καὶ πολνπρέσωπο», καὶ γνωμῶ» πολλῶν μεστὸν τε. καὶ καλῶνο 

ΚΑΤ 

α “Ὑπόθισι) Ατριππεπίπ ῬΠοεπΙ(β- ἍΆτο σίκην έσὃ ανν απο ἆ εται ὃς ἵπ Α μμ. ρο{αἳ 
χυπῃν αιοά Ααρηβαπας ειπα Οοάεα εχ- ήν ἴσεσθαι. ἵπ Οοάἳσῖδας Βαϊαγίς Ί[α 
Ῥϊρεδαι., Ῥί ιείνα βαῖε ε Βαιανῖς επιοι- Ἱερεύππτατ: Τερεσίας δὲ ἔχρησε νικάσειν τοὺς. 
ἄαταπι» νετία 4 σρατείώ (ᾳράτια») ἄξιο- ἂν τῆς πόλεως, Ψ. 19, ρτορίειτ Γεηπεπί(8.» 
αβιώ Ῥταςξετεπιῖθας: Πλίπς Επενσα τερο[- καὶ δη κωὶ ἔπραξε, 4136 που Γηπι ἵπ Τεἰάᾶ. 

ΤΗ ν.δ, Ῥτο ἀποήσω, Ὁ. 6, αὐσξ νυὶ. {Γοπδεπάυπι ατβίἴγΟΓ ἀποσφαξαι. 9. 16, 
εις ἀπτετζετιωσι [αὶτ εκ Απξτ. ο, ΠΜΙΑΙΑ ἴθπίμσι Εμὶς ἱπτετρωπάίο: {ετίος» 

ρα. 



., 

ο. ο να ΕΝ Ἐν Μ 

ΡΗΟΕΝΙΡΘΒΣΑΕΝΥΝΜ 

Ἀλερε]ες Λοιἑέμς γεσπί Τηεδαμή ῥπαιγί Το)γμἰοὶ ΛαγΊΕΙ /μσηι αὐηοραδι 
γεγο ΕΧ// «προς ο γεμή[εε, τερῖς «ἁάαί [ία {ῃ ΑΜ {πηρη{ μη οαμῶσο μὲ 
Παργαδας ῥαμγίαο γονἰ/εμάκε κ βάεγίο, Λεη/να(ο /ΓΌσεγο» ΛάγεΙ γε {ῶηέαε ελεγ- 
ο οο]ϱΙέ ας Ίμεδας ῥεΙ{. ζμο εὐϱΜ19 1141 Ίοεαα ε[Γεοε» τή ᾖᾷρ ατα 
ᾗ Ρε νεη/γεῖ» ἕδ ἄὲ εοπαἰΙομίρης αά ὑπβρεγήμῃ ῥεγηπεμέ]ζως οἵη γε 
Αρεγει. οεά οὗ οὗ γερμέ ῥ0[/:[Τοµευ χο ε[ξί «Βκοοε]ος 03 οίµήέ [οσα 
Πίος ᾗμ οοΠουγαἰα1 γεοΠΙΡΟΜΕΤΕ. ΦΗάγε Ροῤγπίοες αά Φε]]μη {ε ο ηβαγαης γής 
επεε(. Τωῃ νεγο γαίες ΤἼγεβας βΕµίβεαε ΛογΕΠάΙ Ἰμεύαμ πο Ίερε γἰβο. 
έωμ, { Ἰεηθεεεμν (ΟΥεοπτής ἐς εγά [/ήμε) Μαρ γἰδίπια δε. οἱ ΟΥ εο’ 
Λίαπε περαύω [μη [η βγαεβίγάηι {ε εἰνίαί, (Οπίγα [ης ος νο]ρο- 
ῥαὲ. {5 ο Λραΐ6γ {βί ῥρεεμμίαη ἆπγεί αά Γμβα ἠ//ῤγμεμάα, {ρε ἠαιές. 
Ρἱ παίδες οο/εοΙΣ ΠεροΙ{ηπ. «άΐσμε ἵα εγεηΣέ» 4 «4ποίνοΙΜΗ ἆμοει ὃ Τ]ε- 
ῥαπίς ἠεγήπεγεηί. «4 Ῥοῤπίοες [μβεγβες ὃν «Γγατεν Διερο]ες Υ0βΣΙ. οεγίᾳ9 
πε εοἠβγε(; μή νωπεγ] δις {η ΊΜΟΥΔΕΙΩ εοπεἰζ μέ: Φος ϱΗΣ λά{εΥ γἱάεγεΒ: 
επαΠίγηεσ» {ρα σµοθµε [ια [0 1411 γα αὐγηρίε, ΑποιμΙ γερή ους. 
Λανίς [γαέεΓ εἶως (εομ: αἰφηο ἱη{εγη «4γ6]γί αὖ τγδίς οῦ/μ]ο ο][εείμηε: 6ο: 
νεχο αερεμ/[έες: γα ᾖο[ζες» φ] {10 Οπάήπεαηη οεεπῥ«γαἨ{» }εήεγε ο [2βη/ή//σηΣ: 
περαι. ἈῬο]γηίερ ζποφηε πμ) ῥγοἱἱεί Οεάίροάεη; γεγο τη) ἵπ εα(ῇ» 
{μη ΡΑΥΗ (10η). Γεσπεπν ἄπημαμα Ίωγα., ῥαγΑ. ἐγαπάίαε οὐ[έομεμςο 
πάνε αᾖίεηας πή[εγίας ἱ/2γἱευγάίρε οὐήην. 

ΕΒΕ ο ο τνυΝναε νυν Έ τν 5 

Ῥ]εμα ε[ απ; ΟΙΗΜη Ῥήφεμί[αε ἐγαροεαία. Λα ἔο Οεομεὴς έρ' ἡογίο 
1145 ϱἱ αἲε ΙΗΟΕΗΙΦΗς ῥτο ῥαέτίαε [αὐμίε [ο οείεοεγαέ: ὁ5 μες νπεγίῥµε εὐή-- 
οἱμηή ᾖαΐγεε: ἔ5 πιαῖεν εὐγΩηΗ [όεαβα [ηῤε» ἐρ/όγΜ οΘγρύγα {2 ἱπεγ]οί.  Οὲ- 
στά. 5 γσὶγνίο ση] ανθ[ιι Ἰλεδας εκεγοίη ἀμπεγαμ. οκ: ἑπωήπαέας: 
Φοὐῤηίσεςτ εἰείσεγ ὁ ῥᾳιγίᾳ Οεάίρας, ἔδ οΨΙ εο «4πεΐρΟΠε ᾖήα, βΡ/πείεγεα 174” 
ξοεαία εβ ἔ5 ῥίεηα βεγ/ομὶς δν Γεν ϱ/ μέν ορέ/ητζ με 7ε[ε1ά. 

Ἁπο 

Όταν κθώτες τῆς μάχης, ἀθχώρησαν" 
τῇ µιάχῃ νη]ραιυπι α Ἀαγπεβο ς ἠτ]ηθέντες τῇ 
μαχη α ΡΙετῇο εκ Οαπιαξτίρε Ο04. εετῖε 
Ἱεαίτυτ ἵπ ἶπὶς Τεἰὰἀ. τῇ μάχη ἠτ]ηδώτες. 
Ψ. 19, νοσυ]απι ΠΕΡΗΠΙΕΠ ὁ τεᾶε ὄαγπε- 
ως γυὶματῖς ιητετίεσρταϊ» ηαες 1Π Πἴτοφε 

ἀμειὰ, Ορ. ἱερεδαπτως: ἐφ᾽ ὦ) μον ἕ Φυλε- 

ἕως ὠνλρώπων νόμιμο, ἐφ᾽ ὧν δὲ . ὃ, Χ: δὺ: 
παρὰ τὴν δυφυχίαν ἐλήσας. Ῥο[ίτεπιππι Πάά 
παρὰ την δι ῥτορέετ {πο εμηέᾳ, σΕΠΙΜΠΙΠΑ: 
εεπίεο. 146 ατρπεηῖα εκεἰρίμπτ;, νε-- 
τεγαπι ἶβα Οτἱτίςοταῃ οὉΓεΓνατα , τν {αλ δά- 
Οοἆά. οιη(ῖα , (αιμα Η γα ῦατ ετίαπι Οοάέσ: 
ΑυῤυιΠαβα5. 
πο 9. 8, 



κ Αα Ὁ Ἁ ΝΑ . ο 

Ἔστι μὲν ταῖς σκηνικαῖς ὄψεσι καλὸν τὸ δρᾶμο, ἐπεὶ καὶ ππραπλήρωαατικόσο 
ἅτε Γγὰρ] ἀπὸ τῶν τειχέω ᾿Αντιγόνη θεωροῦσα µέρος οὐκ ἔστι τοῦ δράματος 
καὶ ὑπόσπονδος Ἰ]ολυγείκης ο᾿δενὸς ἕνεκα παραγίνεται. ἔτι ἐπὶ πᾶσι μετ ὠδῆς 
ἀδολέσχου Φυγαδευόµενος ὁ Οϊδίπους προδέῤῥιπται διακενοῦ. 

ΣΡΗΣΜΟΣ ΔΟΘΕΙΣ ΔΛΑΙΟΑΟΩ. 

Ἀά Λκβδακίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς 
Δώσω τοι Φίλον ὑιόν" ἆτὰρ πεπρωμένον ἐστὶ, 
Σοῦ παιδὸς χείρεσσι λιπεῖν Φάος, ὣς γὰρ ἕνευσε 
Ζεὺς Κρονίδης., Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιθήσας 
Οὔὗ Φφίλον ἥρπασας ὑιὸν, ὅδ' ἠύξατό σοι τάδε πάνταν 

το τῇΣ ΣΦΙΓΤΟΣ ΑΙΝΙΤΊΑ, 

"Ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς, καὶ τετράπον., οὗ µίω Φωνὴ, 
ζζαι τρίπον ἀλλάσσει δὲ Φυὴν µόνο». ὅσσ᾽ ἐπὶ γαἴῖαν 
Ἑρπετὰῷ κωεῖται, ἄγό τ) αἰθέρα. καὶ κατὼ πόντο». 
Αλλ᾽ ὁπόταν πλεόνεσσιν ἐρειδόμεγον ποσὶ βαίχ, 
"ἛἜνθα τάχος γυίοισιω ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. 

ΧΡΗΣΜΟΣ ] Όταεπ]Ίαπι Τ,ΐο ἄαιυπιν 
Φτους Ὠ]ς ψω]ραίωτ, ΡΙδεθχυπι Ἱεβίτας 56- 
ΦΡοε]ὲς Οεἀίροάϊ Έντ. ὃς ἵπ δεΠοΙΙΙ5 εἆ 
Φ4ΠΏ45 «4γβαβζ. ν. 1916. ὮὙΝετία ἵετιο 
νυ]ραιᾶ ραπίο πιε]ίοτ Οοάἱεῖς εβ Απρι- 
θεπὶ Ιεβίο: Πκιδὸ ἐξ χ. Ίτπ πιτοοπε Ι,εῖ- 
ἀ σπα Γοτίδεδαιας: Σοῦ παιδὸς χείρεσω λικεῦ 
Αι Αδίο Ἠκδει ὃς Δυρ.; ὣς ἐπύιυσε ------. 
Βεσευπάμ5 οΓαςυ]ἱ γετίας Ἠϊς 4ποφυς Ἱεᾶας 
Εις οἶίπι; Τάξης μὲν Φίλον ῥὼν ὠτὰρ τόδο 
σω µέρος ἔγαν Αυδ. Ο0άεκ ία Ρίλεῦεῖ: 

πέξις μὲν Φίλον ὑῶνρ τὸ Χρύσιππο, αὐτὰρ 
τέδε σαι µέρος σαι. βΡμεγὲ ΠΟΠΊΕΠ 41επο 
Ίοςο Ροίαιε Ηὐτετίας, αυοά αἆ νεΓίηπι 
αυίπτηπῃ 4 Πτετβτοτε ΕΙςτατ 34[ογΙρταπα. 
{)5ι ὰε 6ὔγγβῤΡο Τσείτες εαῖτ, Ὁ δὲ χρης- 
μὸςο Ιπαπῖτ, τὸν Λα ϊον Φησὲ τοῦτον ἁρπᾶσας, 
νιζοδεσ[ἰσετ Απίσιιὰν. ἰπ ΒΗ/εύ. Ρ. Φᾷ. ὃς 
1ο. Πανίβας σἆ Οἰσεγοπ. Τυ[οπ]. Ὀἱ[ραια[ο 
1ν. ο ΧΣΣΙΙΙ. 

Τὸ τὴς Σφιγφὸς κῶ.] ἵπ ρεϊπῖς Εάά. 
βεο]ίοταπι Ἠκες «επίρπιατίὶ ἱερυπτης βαλε” 



ΔΕΤΕΕΙΝΕΟ ΕΥΝΡΙςΙΥΝΜ 

Ομοά αἆ /[ζεπΙζΜΝΥ αββαγα Γη εβγερἰω ε[} ὄρανια» σοία” ή ᾖαζεί σά. 
α)]απιεμέα [ηβεγῇμα: 1 ες ῥατς ε[} Γαδιίπε, ζΗ4ε [ρεδαί σε μοεμίδης, «4μιί- 
Φ6πΠε: πεζμε φάσμα! εί} εσι/[άε, ο [άε οαία Ρο) πίοος {π 4ΥῥΕΙΗ νεπία}ε 
αῤγα ἑαμάε γε]φιὴς [ο ζω (ΟεώΙβης, γνεγῥο[ο σαγΗήΠε 1ηή[ς {η εκ μηῃο. 

ΟΚΕΔΟΥΙΥΝΜ ΕΑΙΟ ΡΑΤΝΥΜ., 

Ορίας {α)άπεῖάε ΠαἱΟΥΗ /11βε δεαγί: 
ΛΙΡΙ)Η εΊΙῥε ἆάδο, [24 Πα: οεεµ/Ζεγο ελίτ 
34 Γαλαᾖε Πδ{. Ιογίς ᾖοο ἐηγίδα γο)μμίας 
6οποε[1ὲ βΡε[ορί» σε παρε ἡπμγία Πέ 

6 {0ῤι1ὲ ἦπε αἷγὶς ἂ- 1 Φεβο[Όεγε ῥ6έΠβδο 

ΑΕΝΙΟΕΜΑ ΡΡΗΙΝ6Ε5. 

7111 ΠΟΗΕΝ ἠαδοης φηαάγαβειφε δίῥεφε 1γἱβεσμε΄ 
ΝΩΙΗγΑΠΑ ῥα γε 7ήάΐο ΜΕΙΗΡΟΥΕ 111119 
43ε Λγὶς ἕδ 1εγγσε οσε]ίσυε αππαύς 18Η: 
{Ηἡγαγίφιε ἠἱοείο βεαίδης οὔσι ϱ/ηγ]δης 1ηαὲ» 
Ἴ μπα πααςἰς αἴφμε 1πάΡίς εεἰσγαμαί αἱηίΠίεγε νίγερς 

βχα: τὸ τὴς Σφιγγὸς αὔιγμω ᾿Ασκληπιώδς 
ὅτως ἀνα γράφει, 4άς Ώπς ἵπ Εἀῑτίοπε ΡΙΟ- 
Ώαπι ἵπ Ῥςπο]]φ αἆ νετ, 56. εχ Αιρ. 
Οοἆ. Ρειίτα ππα επι αεπὶρπια!ιῖς λύσς. Ἐκ 
«4Γεἱερίααές Ἑταροάιππεπίς αεπίσηια ἀε[οτί- 
ΡΠτ 41βεπαεις Χ» Ῥ. ᾷδό. Ε. υδί νετία 9 
φύσιν πια]ς νη]παταπι Ῥτο Φών, αιοά ἵπ 
βον ἀαρεπετανίτ αριά Τδείπεη εὰ Ιγεο- 
βόύτον. ν. Ἰ» ἵπ Ἐάά. ορᾷος[έδ, αἴαιπε ἴπ 
Φμγέριάείς Οοἑιςίθα8 Βαϊαγῖδ, αὐῖ οΕεἴΕΙΑ 

εοπείπαπε νυ]ραιίςΣ αἳ Πϊς {εοεάσπε ἴπν 
ποππι]]1 Αυραῇ, ὃς ΕΙογεπεῖπης: Πίπς ἴπ 
γετίαπῃ ϱΠΑΤΙΗΠΙ τεςεβί πλεόνεσση ἐριδόμη- 
10" ἨῬΙθ πλείσοισι ἐπευγόμαο ἐρεδόμερορ 
Ῥίαε δει εἰἴἶαπι «4βεππεως:- αρμἀ αὐεἴα 
απβπάο Ἱερεῦαιας νετία Γεαπεπιί, "δν 
πώχος εκ Ἰῑκάεπι 6οἆἆ. ῥύέρος σε[ίτιετε 
πο]υΐ ν Ἠππο γετίαπ οχηἰρεπιίρης Ίοσο' 
νυ]ραὰ: Ἔνλν μένος γνίισυ ἀφωνρέω ό- 
Ἂψ αὐτοῦ. ή ν ζ 
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ο ο μμ ΕΕ πω 
Φοἳ ή ο οση δ Ακάι 

ΕΙ Ευ ο 5 
οπος ΝΤ Άθμε, 



ο ο νο ως ο 

τα το ΑΡΑΜΑΠΟΣΙΠΠΡΟΣΟΠ Ας 

-- 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

ΠλΙΔΑΡΓΩΓΟΣ, 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ΧΟΡΟΣ ἐκ Φερισσῶν γυνκμῶμ. 

ΠοΟολΤΝΕΙΤΙΚΗΣ, 

ΡΕΤΕΟΚΛΗΣ, 

ταροσι Ὁ  τ πά 

 ΜΕΝΟΙΚΕΤΣ | 
ΠΤΙΡΗΣΙΛΣ. : 

ΑΤΓΗΕΛΟΣ, 
Ἔτεος ΑΓΤΕΛΟΣ, 

ΟΙΔΙΠΟΤΣ. 

ἹΠρολογίζει δὲ ἡ Ἰρχαση. 



ΙΙΝΤΕΚΙΟΟΌΤΟΕΕΣ5 ΤΑΚΑσΟΕΡΙΑΣΓ. 

ΙΟΘΟΛΟΤΑ. 

«ςΡΝΕΣ ΕΡΥνΟΑΤΟΕ ΑΝΤΙΦΟΝΕς, 

ΑΝΤΙΟςΟΝΠ. 

Ο6ΗΟΕΥ5 ἙῬποβίΠατυπη, 

ΡΟΙΥΝΙΟΕΣς. 

ΕτΕΘΟΘΤΕς. 

ΟΙ ΟΚΕΟΝ. 
ΜΕΝΟΕςΕΝΕ. 
ΤΙΚΕΕΟΙΑΟ. 

ΝΥΝΤΙΝΥΣ. 

Αἴετ ΝΥΝΤΙΥςΟ. 

ΟΕΟΙΡΥς. 

Σα} ὑπεῖρή Ὕοεα[ῖα. 



6 ) ὃς φ 
. Φ 
ϐ 6 

ΙΡ ος δ άλ Ἡ 

ὢ ΟΠ ΜΑ ση 

ε αι Ενιδμμμύ Ἡ Η. 

ΙΟΚ. Ὡ τὴν ἐν ἄςροίς ἐρανοῦ τέµνων ὁδδν» 

Καὶ χρυσοκολλήτοισι ἐμξεξῶς δήφροίς» 

λε, θοαῖς ἵπποισω εἱλίσσων Φλόγα» 

Ὡς ὁισυχῆ Θήβαισι τῇ τό ἡμέρᾳ 

᾽Ακτῦ) ἐβῆχας , Κάδμος ἀνώς ἦλθε γην 5 

Τήνδ, ἐκλιπὼν Φούισσαυ ἐναλίαν χθόνα᾿ 

Ὃςς παῖδα γήµας Κυύποιδος "Αρμονία ποτὲ 

Πολύδωρο ἐξέφυσε' τᾶδε Λάβδακον 

Φῦναι λέγουσυ, ἐκ δὲ τᾶδε Λαϊον. 

Ἐγω δὲ παῖς μὲν Κλήζοµαι ἸΜενοικέως» 19 

Κρέων τ᾽ ἀδελῶὸς μητεὸς ἐκ μις ἔφυ᾽ 

Καλοῖσι ὃ᾽ Ἰοχάςην µε᾽ τοῦτο γῶρ πατὴρ 

Ἔθετο᾽ γαμεῖ δὲ Λαίος μ’' ἐπεὶ ὃ) ἅπαις 

Ἠν», Χρόνια λέκτο} τᾶμ᾽ ἔχων ἐν δώμασυ» 
Ἐλθὼν 



τ πιο Ρ.Ὁ Ὁ 5 

Ὀ εν σσιμι. 

ο ον ο ον 

αί ρ6ί αἶία [ρατία ΠοΠΙ[εί αιΏοτῖς. 
ομ0]ίπις γεέξας» αὔπ6θο ου [οάεῃης- 

Τα μἱς εἰταιῖ Παιηπιειπι {ραισῖς {αῦαις 

ςοἱ αἶπιο, «αι έαπς Πάιις ἱπ[ο]ὶκ επιΠ 

Ψἱάετο ΤΠπεῦα», Ῥίοξισας ἃ. οἰάοπίο ς 

Οπι Οαάπας οἵδε τοαιὶσίε παπο ἵογίαπι ροᾷς 9 
Ωυή ρτοίε ἀιέία Ψεποτίς ΕΠατιποπίὰ ἆοπιυπῃ 

΄'Ῥο]γάοτοα ἱπάς σοπα]ξ» οκ 4Ἡο Τμαράασια 
Έππια ος οιδαἴαη ». [,αρθάασο αιιῖοπι { ανα. 

ῬΜεοπαςεος 65ο παία σεπ](οτί νοςο:: 16 

Ἱάοπι ΟΠοοΠέσςΙ πιαίτο «οππηυπί εἀά[ε, 

Ἰοεα[ία ποπἹο: Παϊηαιις 14 Ιπιροί[αῖτ ραΐςν. 
Τααϊς ἱασανίε Τ,αἴας» απὶ, οἶπι αι 
Ἠΐοο ι{οανείας {οδοί εχρετίῖ ἴοῖο» 

Α 3 τι 



. 

ΕΥΊΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ,. 

Ἐλθων ἐοβτᾷ Φοῖξεν ἐξαιτεῖ 9) ἅμα 19 
ΤΤο(δων ἐς οἴκσυς ὠρσέλων κοινωνίαν 

ῳ 

Ὁ ὁ) εἶτεν, Ὢ Θήξαισι εὐίπποις ἄναξ ο 

ΝΙη σπεῖρε τέκνων ἄλοκα ὀαιμονων βώχ. 
Εἰ γὰρ τεκνώσεις παῖδ» ἀποκτενεὶ σ᾿ ὁ Φὺς » 
Καὶ πᾶς σὸς οἶμες θήσεται δὲ αἵματος. 20 

Ὁι δ᾽ ἡδονῇ δλσν εἷς- τε βακχεῖού πεσῶνν. 

Ἔσπειρεν ἡμῖν παϊδα καὶ σπείρας βρέφος 
Γνοὺς τάμπλάκημα, τῷ -θεᾷ πε τὴν φάτυ ». 

-- 3 . - / . ν 

{Λειμῶν ἐς Μρας»' καὶ Κβαιρῶνος λεπας - - 

Δίξωσι βουκόλοισι ἐκθεῖναι βρέφος», 25 
ΣΦυρῶν σιδηεᾶ κέντρα "δαπείρης μέσον. 

[ ὍὋδεν νν Ἑλλας ὠνόμαζε Οπου». ] 
Πολυξ» δὲ νιν λαξόντες ἱπποδουκόλοι 
Φέροὺσ᾽ ἐς οἴκδο» εἴς τε ὁεσποίνης χέρας 

"Ἔθηκαν. ἡ δὲ τὸν ἐμὸν ὠδύων πόνον 39 

Παςοῖς ἐφεῖτο. καὶ πέσιυ πείθει τεκεῖν, 
δη ὃξ πυρσαῖς γεγύσιν ἐξανδρούμεγος 
Παῖς δὐμὸς, ἡ γνὲς» Ἡ τίνος μαθὼν πάρα» 

Εςειχε, τὲς Φύσαντας ἐκμαθεῖν νέλων» 
Προς δῶμα Φοίβα, Λάϊος 9’ δύμὸς πόσις, » 4ᾱἳ 

Τὸν ἐκτεθεντα παϊδι µαςεύων μαθεῖν να 

Ε/ μηκετ’ εἰ" 'Νκὶ ζυνάπτετον πόδὰ 
Ἔρ ταυτὸν ἄμθω Φωκίδος σχιςῆς ὅδοι . 

Καὶ γι Ἠελεύει ΛαίἩ τροχηλάτης» 
ή . ο 

Ὢ ἕένε, τυρᾶννοις ἐκποδὼν µεβίςσασο. 49 
. “ . / Π ο. ι 

οπ ᾿ἄναύδὸς, -µέγα Φρονών. πῶλοι δὲ γ 
ένοντας ἐξεφρούγισσον ποδῶγ. 

ἡ Οβεν 
ι ο Ἂ- » ὸ ο -] 



- 

ΡΝΙΗΊΦΡΙΡΙςΤΡΗΟΕΝΊ55 ΛΑ. 

Ἱι (οσα ροιίες, δε Ῥπαδαπι ρτεςε 

Μήαἱσατθ, παϊος Παθεαϊί ας μθειιπῃ Ἱπατθς. 

Λτ Αρο]ίο: εἶατας «αμ τορίς Έπεῦας εαι]ς» 

5. (οτεια ΠΗγρ6Π1 ρατρο» αἴε. ποϊἰσπασ ας, 
Το παπιας ρετίπιει {4 οἩα οτίε ρτοῖίθς εί». 

ΛἴαΙςΘ πάς εοία {αησιίπαο απάαὈίε ἀοππιις, 

Αι ΠΠ νίιάας ὅ- νο]πριαϊο ὃς ΠΊΟΓΟ 

Μο, {οπήπο Ἱπιρ]εῖ» αἴᾳπα Ρο. Γαάηπα, ἀείαι 
Εεαίροπία ΠΙπυ] ὃς οπίπιεῃ αρµαίσεης ΠΙΠΙΠ 

Ταποπίς 1π Ρριαία ὃς ΟΙτῃατοπίς ἱασιπι 

ἹΝαίαπι τοσρηίεπι ἔειτο ρα[οτος 1156ξ, 

Έσιτο Ρο -αἴποοῬ απιὸ ἐταπεαόξαπι Ῥοάςς. ο) 

Π]ΐπο ΠΟΠΙΕΠ. 1 Οπαεῖα Οεάϊροάας ἀεβῖς, 

σρὰ Πιπο» εαΙοώπ) οιπα: αἰιείς ΡῬοἱγδί Ες, 

ὮΏοπιπΠι επίθετα» πα ήπιας πε ἁἆοπιπα ἀατοπίς - 

1α8ο εἁιιοανὶῖ αλα ΠἹδαΠι {οδοίοπι {1ο 

5Η πιας ρίρπι5 εΏα ρει{ααβί νίτο. 
Αε ἴ]α Ρτίπο Ώοιίε Πανείόεης ροπας., 

ΑΙἰυπάς παοπίέής.» {ροπις {ει πιο! ια» | 

Ἄαϊας Ραϊοπίος ποῄε νι]ε σετίος πεις, 

Ώοεοπίε ΡμΩδΡο. 1αΐπς ραπίίςί» νοίσῃ5 

Λιάἰτο η. 4ὐτας Παλεζει εκροβεις ἁῑα 

Ίπίαπς » οοάθαχ εμάς: ὃς ἱαΏσαπε θιαά πα | 

θέα ὑαάα Ἱείο ΡΠοείάος {αἰπᾶῖε να. 

Αιίσα αἲ Παν 1/61 Ίος Ρα]{αι ΏΌπο: 

Πο[ρες τψιαηηὶδ ὧᾳ γία ἀεσεάίο. 

ο]εῃς ἐξ ῑς  πἹασηα Γεά. Γρίταης ; «οᾳ μπι 

Οἶπι {οτῖο {Πππος {πασῖας στεβ5 ρεάος. 

κα 

15 

20 

πο 

”5 

4ο 

Οήο 



ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΔΙ. 

Ὅδευ -- (τί τὰ Ἰκτὸς τῶν κακῶν µε δεῖ λέγευ 1) 
Παῖς πατέρα καήδιο κχὶλαβὼν ὀχήματα 
Πολύβῳ τροίρεῖ δίδωσι. ὡς ὃ᾽ ἐπεζαρει 45 
ΣΦὶγξ ἁρπαγαῖσι πόλι» ἐμός τ οὐκ ἦν πόσις » 
Κσέων ὠδελᾷὸς τᾷμὸ κήρύσσει λέχή » 
Ὅσις σοζθῆς αἴνιγμα παρθένα µάθοι » 

Τούτῳ ζυνάψειν λέκτρα τυγχοίνει δὲ πως 
Αἴνιγμ ἐκὲς παῖς Οἰδίπους Σ:ιγγὸς µαθὼν» μλο) 
["Οὐεν τύραννος τῆσδε γῆς κανίσαται 8 
Καὶ σκῆπτό ἔπαθλα τῆσδε λαμβάνει χβοός. 
Γαμεῖ δὲ τὴν τεκᾶσαν» οὐκ εἰδὺς τοάλας 

Ού9’ ἡ τεκᾶσα » παιδὶ συγΧοιµωµένη 

Τίκτω δὲ παῖδας παιδὶ, δύο μὲν ἄρσενας » 55 

Ἐπτεοχλέα κλευήν τε Πολυνείκὰς βίαν» 

Κόρας τε δἐσσάς' τὴν μὲν Ἰσμήνην πατὴρ 
Ὠνόμασε , τὴν δὲ πρέσθεν ᾿Αντιγόην ἐγώ. 
Μαθὼν δὲ τῶμὸ λέκτρα µήτοκων γάμων» 
Ὁ παντ᾽ ὠνατλοας Οἰδίπες παθήματα» όο 
Εἰς ὄμμαθ' αὐτᾶ δευὲν ἐμβάλλει Φόνον» 

Χουσηλάτοις πόρπχσιν αἱμαξας κόρας. 
᾿Επεὶ δὲ τέκνων γένυς ἐμῶν σκιάζεται » 
Κλείθόοις ἔκρυψαν πατέρο ἵν ἀμγήμων τύχη 
Γένοιτου πολλῶν δεοµένη σοφισμάτω». ός 
7ῶν δ᾽ ἔς᾽ ἐν οἴχοιςο ποὸς δὲ τῆς τύχης νοσών » 
᾽Αρὸς οἰρᾶται παισὶν ονοσιωτοίτας , 

Θηκτῷ σιδήσῳ δώμα διαλαχεῖν τοδε. 

Ἴωδ. εἰς Φόβον πεσέντε, μὴ τελεσφέρες 

Εὐχας (ε2ὶ πραίωσῳ» οἰκάντων ὁμᾶ » 7ο 
Ἔυμ- 



ΕΥΕΙΡΙΡΙ5 ΡΗΠΟΕΝΙΕΡΑΓ. 

Ὅιο πιοῖήδ» Εχίτα Πο πηθα οχ[ραίαι πηθία» 
Ίνατις ρατοπῖεπι Ρογίπηίε :. αἰτοτῖ {1ο 

ΡοΙγῦο αααἀτίραπι ἆομαῖ.. αἲ οἶπα θΡΗίηχ (οἷα 

Ἔπεδαπα Ρι6Πηεγοῖ» εοπίηρο εχείπέῖο Πῃ6ο» 

Οοππιδία Επαίοι ποί[ῖτα Ρτοπαξῖε Ότεοῃ 

Παίς, αἱ Ιατοηῖος σαἰ]άΐ πιοπβτί πποἆος 

Ώοίοιαιος, αἀοταιτ πᾶτας Οεάἰροάςς π]θιΙ5. 

Όυἱ ἠππρμείτα ποᾶῖς νετθα νΙρῖπεα αχρ[ίσαζ» 
οιππιίαιια τοσπἰ [οἷία (αἀπιεῖ εδρίε» 

Το]ατῖς Ἠμίας [σορια πιετοθάσπι ΓΕεΓΕῃΗ5» 
ΤἘΠαἱαπιοδαἹο ρατῖζοϊ πτατί5» ἰσποταὮς πῖ[δε: 

Ίος εσο {εἰεδαιπι Πίο {οεῖαπς ἴοἵυΠ. 

Ώιιος 6ρο ἱπάο Π]ίος οπαί ΠάΓεδ, 

Ῥιεοεῖθα αἴηιο ]αβτο Ρο]γπίαίς ἀεοιις; 

Ἱαιτασαιῖε ΠΠΠΊΕΤΟ εοπραγί: [Ππεποῃ Ῥατος 
Τ]]απί υοδξανἰε» Ἠαπο 66ο Απιίσοπεπ Ρριίµς, 
Αι τα Ρρο[αᾳ απ ἔαῖα ὅς Ιπεε[ζος (οτος 
Ώερτεπά!τ ὅς το {ῶνα ροπεπία Οεάίρας, 
Φοττβεατ αἶτὸ Ἱηππίπιπι αὈΠτιίος Ππι5. 

Αειῦησααε σεππίπος αμτείς ὀτοςς Γο1ξ, 
απ Ῥαϊρα Ῥρο/ἕᾳπαπι Π]ίος Ρἰπχῖξ ΠΕΟΣ» 

Ῥαττεπι εοὔτεεπε ὔΓσθίς». ιἲε Ιοἵίαπι ἴοσαπε, 
Οι πο ραϊε[σαϊ ατῖρας παι]εῖς οσοε.. 

Ῥοπι ἵ]]ο νὶνίε, αἴαμο-{οτεήπα αἆ πηα]α, 

Γιτας ἰταππεπάας ἵπ σεπις οιππι]αξ {παπι 
Όι {απριίπαπία ἀῑν]άαπε Γεγτο ἆοπιΠηγ, 

ΠΠ εἰπιεπίας » νοία πε {αςργεπὶ ταῖᾶ 

Ὦὰ Ραϊσῖξ, Ὠπο “ᾷ ἔσποτοπειγ ἴοεο, 

Β 

ῶ 

45 

έι εγι 

όσο 

65 



το ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΨΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

Ξυμβαντ ἔταξαν», τὸν γεώτερον παέρος 
Φεύγει ἑπόντα ΤήΥδε Πολυνείκην χθόνα 
Ἐτεοκλέα δὲ σχ/πτο ἔχειν µένοτα γῆς 
᾿Εγιδυτὸν ἀλλάσσοντ' ἐπεὶ ὃ᾽ ἐπὶ ζυγοῖς 
Καθέζετ᾽ ἀρχῆς, οὐ µεβίσρται θρόνων ο σ5 
Φυγαδα δ᾽ οπωθεῖ τῇῆσδε Πολυνείχην θονός. 
Ὁ ὃ Αργος ἐλδον, κῆδος ᾿Αδράςε λαβὼν» 
Πολλὴ» ἀθροίσας οἶσπίδ᾽ ᾿Αργείων ἄγει' 
Επ αὐτὰ δ᾽ ἐλθων ἐπτάπυλα τείχη ταδε 

Πατοῷ ἀπαιτεῖ σκῆπτρα», 3) µέρη χβονός. 8ο 
Εγὼ ὃ, ἔρὺ λύάσν ὑπόσπονδον μολεῖν 
Ἔτεισα παιδὶ παῖδει, ποὺ ψαῦσαι ορος, 
ξευ ὃ) ὁ πεµθὺείς Φησω αὐτὸν ἄγγελος. 
Αλλ ὢ» Φαεννὰς ἑρωδ ναων πτύχας» 
Ζεῦ, σῶσον ἡμᾶς. ὃὺς δὲ ζύμβασι τέχντις. δα 

Χάὴ ὃο εἶ σοφὲς πέβφυχας», ἕκ ἐλν βροτὸν 
Τὸν αὐτὸν αἰεὶ δςυχή καθεςώαι. 

τα ων ᾱ ο ει ο 

ΠΔΙ. Ὢ κλειυὸὺ οἶκεις ἸΑντιγ1νή θάλος πατοὶ» 
πεί σε µήτηρ παρθενῶνα; ἐκλιπεῖν 

Μεθῆκε µελάθρων ἐς ὀιῆρε: ἐσχατον » 0ο 
Στράτευμ. ἰδεῖν ᾽Αργεῖου., ἱκεσίαισι σας » 
Ἐπίσχες» ὡς ὃν ποεξερευνήσω σίβου» 

' Μή 

ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ. Ὢ "Αντιγόνη. ἔνδοξον τῷ πατρὶ βλόοτυμα ἐ ἐν τοῖς. οἴκοις . 
ὄπεὶ σὲ ἡ µήτηρ κατέλιπε διὰ τας σὰς ἱμεσίας ἔκλιπευ τοὺς πορῦς λῶγας 5 καν 
«ὤμελθεῖμ ὀηλονότι, εἰς τὸ ἔσχαταν ὦπερῷο τῶνα] λάδ; ία, ὥστε (δε τὸ στρᾶ- 

τευμα. 



ΡΕΝ. 

πνΕΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙςΘΑΣ. 

Ερδοετθ Τωάαδ, ἵατα τα εεἰαεῖς πΙῖΠος 
Αὐίτει εχ(ηὶ {ροπίε Ῥο]γηῖσες Ῥεϊῖσς: 
ΡὸΠ. {εερίτα απῖ πάπα τοῖς Βτθος]ες ἴοῃοέ» 

Ἠίος αχ/[αίαταῖι. Ἠ]ε ραθοτπ ΙπΙπιεΙΏΟς 

Θεπις] οσειΙραΐζο «σἆετα ἱπιρεγίο πβσαῖ» 
Εταιτοπιαα Ρραϊτης ατσεξ εχίοττεπι ]οείς : 
Ὁυϊ πε ναπίε Ατρος» Εαδδις Αάῑα[ίο Ρεπε» 
Μασπος [Ὀαπαϊἁλσι οορίας {ειπα ΕταΏίε» 
Φερτεπ]ᾳήα Ῥρη]ίαπς Ῥε]]ίεο Ῥοτίας ππεῖα 

Ῥατειπᾶ {εβριτα Ρο/εῖἰε ὃς Ρατῖεπι ἵπιρετῖ, 

Ερσο» ξ αππια ἀἰτίπιαπι Γωάα. Ρο]γπῖςς» α]οαιι 
Ἰταϊτεπι » Γεαε[ῖτα Ῥασε», οοπα απ ἆθάί, 
Θιἱ πας Ίεταξ εεςες γεπτΙτπι τ6Γοτὲ, 
Ο ΕΒιὶσὶάα Παδίταης Παρρίτετ σω]ῖ αγία» 

Μιετετα : τεάάε Πρετῖ ρᾶσεπι ΡΓΕςΟΙ: 
» Το Π4ΠΙΙ6» τό Π ἴεπρειας Ποπ]ΙπΙΠι, ἆρσρί 

»» Νοπ Ππετε» μα Ιάεπ Ρετρεβη νἶναι πα[{ες. 

οΕΝΕΧ ΕΡΝΟΑΤΟΙ ΑΝΤΙΟΟΝΕς, 

(αταπὶ Ραΐετης σοιπεΠ Απίίσοπε ἆοπιις» 
6ἶπι νἰτσίπα]ες εστεάἰ Ιαίεῦτας Ππαῖ 

Μαϊοτ Ῥτεσαπίεία» Ρρᾶτίο αῖ. εχίτειηα ἆοιπις 

Λιρίνα νίάρας αππια ὅς Ποίςς. πίπᾶς., 
Τ0ἱ ᾷῇα ἴεπιος, απιὸ ἀππι {ρεσι]ος γίαπ» 

τα 

πα τη 

ὃς 

ο 
τι 

9ο 

Ἆςδ 

τευµα τὸ ᾿Αργεῖον, ἐπίσχίς, σαντ}) δήλογέτΙ», ἀγάμεινον, ὡς ἄν προεξερευγήσω 
καὶ νδω τὴν ὁδὺν, 

ῬὮ 3 ῳ 

μα" 



Σι 

ΑΝΤ... 
«2. Νέα χε ἀτὸ ΚλιΚΩΥ9. 

ΠΔΙ. 

Β.ΤΙΡΙΠΙΔΩΥ ΦΘΙΝΙΣΙΣΑ.Ι:: 

Μή τις πολίτῶν ἐν τοίβῳ Φανταζετας» 
Κάμοὶ μὲν ἔλθοι Φαῦλος, ὡς δξλῳ. Ψόγοςν 
Σοἱ-δ᾽ ως. ὤνασση πάπτα ὃ᾽ ἐξειδως Φράσν.. φ5; 

5/ 2 ον υ. / / αμ) ΄ / το Α τ εἶδον» εἰσήπεσα π' ᾿Αργείων πἁρα» 
Σπονδὰς ὅτ” ἦλθον σῷ κατιγγήτω Φέρων» 
Ἐνθένδ” ἐκεῖσε, δεῦρά: τ' αὖ. κεύ πάρο. 
Αλλ”» ὅτις οἰςων ποῖσδε χβίάπτεται ὄσμοις» 
Κέδρό παλα ἂν Ἠλίακ” ἐκπέρᾳ ποδί" 100) 
Σκόπει δὲ πεδα» καὶ πα Ἰσμηνᾶ ῥοᾷςν. 
Δῴαχης τε νἅμα, πολεκίων φράτευμ ὅσονο. 

ΑΝΟΜΟΙΟΣΤΡΟΟΦΑ.. 

| Στεφὸ. ΑΣ. 

1 να νῦν ὄρεγε -γεραιλν- 

3 Ποδὸς ἴχνου. ἐπαντέλλω».. 1ος: 

πα. ΜΒ οκ. 

δν » ζύναψον παρθέν’' εἷό καιρὸ» ὃ” ἔβής. 
Κμωόμενον γὸρ τυγχάνει Πελατγικὸ 
Στράτευμα» χὼρίζεσι ὃ ὀλλήλων λόχΕ:.. 

: ΑΝΓ.. 

µήτις ἀτὸ τῶν πολιτῶν Φαίνεται ἔντῃ ὁδφ, κοὶ ἐμοὶ μὲν ἔλλοι καὶ καταλάθοι κακὸς 
ψόγος ὣς δούλων σαὶ δὲ καθὰ ἀνάσση καὶκυρίᾳ'πώτα δὲ Φράσω κα; εἴπω, ἅ-τινοι εδεα,- 
σάμὴ»., καὶ εἰσήκουσε παρὰ τῶν" Ἄργεκο »΄ ἔτε ἠλὴ2ν Φέρων τῷ σῷ ἀδελῶῷ σπο». 
δὺς ἐνθένδε. ἀπὸ τούτου τοῦ τόπου, ἐκεῖσε, παρ ἐκείνου δὲ πάλιν ἐνταῦλα. ἆλλ' 
αὐδεὶς ἀπὸ τῶν παλιτῶν πλησιάζει ἐν τοῖς δόµοις, διέρχου δὲ διὰ τοῦ ποδὸς τὴν πα- 

λιιὰν κλίμακα τὴν ἀπὸ τοῦ κέδρου, «καὶ οκόπει τὰ πεδία, καὶ τὰ ῥεύματα το 
Ἔσμη. 



ΕΥΕΙΡΙΡΙΦΙΡΗΘΕΝΙΦΘδΑΠ. Ἅτ 

Ἆα Γοτῖς {6 ας ονῖαιη οἰνίς Γογαῖ» 

Εαπιμ]οαιο παῖμί τος αἴαιΙα τεσίπα Πδί 
Ῥποῦτοία οσἀαῖ. ομέξᾶ ππος εαιΠειαπτ» ας 

( Φµσαι1ο Τρί: ν]ὰἰ», αἰσηπο αἲ Ἰοιο οκαάἰᾶ 
Ἔαο {ασιαϊῖαπα οἳ η Τι] ἔταιτὶ Πάεῃν 

Ῥαγίοιδαια πι]]α5 ἵπάς πιαπάαεῖς τοςἳ. 

ΊΝαπιο αἆ ροπαϊςς οἰγίαπ {ο Ρεοχίιπαϊ. 
Ίαπι {σαπάε Ρεάἰρας νοῖστε 4ος «οάγο ριαάι!ς: 196) 
οροξκααιιο σαπιρὶς». Ρτορία: Ἠπγοπί ναάᾶπα 
Ὠϊοςδαε Ιαὐῑςαια» αιΙδηῖα Πε (αγρα Πο[βαπο 

ΑΝΟΜΟΡΟςΤΙΕΟΡΗΑ 

ῥίτορῄς: Ι.. 

ΑΝΤ. Ίαπ ἆά [σας Ιανοαὶ ἆμ.ῖοι 

Οτο {ομίἱοπι πΠί εὐοάς ΠΙΒΠΙΊΠΙ, 

ος Ροίσο 1Πε05. (ο]]ετε ο βιαίη».. 108: 

ᾧ- 
ΦΙΟΝ. Ασοόμιι. νί:σσ»- πΗΠ ἴηηπσο πάπας 

ἨΠις {σαπάϊ[ί το/προτε ἴπ {ρίο.. 
Οιαῖα ἹπαιρίαΠῖ αἴπια ΠΙΟΥΕΓΠΙ » 

ἔν Όεηιμα. η ρατίες ασπηπα ἀῑάμπι.. 

ΕΤΟΣ 
ἁ 

Ἴσμηνοῦ, Σχὶ τὸ νδρα τῆς Δῴκης τής πηγ ης, τον ὑπάρχει τὸ στράτευμα τῶν 
πολείωνε --- Ὄρεγε καὶ πάρεχε ἆρ τίως ἀπὸ τῶν κλιμάκων τὴ; «χεῖρο τὴν γε- 
αι» τή ἐμᾷ νέᾳ χει ἐρὶ, ἔπορατ ἑλλων καὶ ὀγαβι (βάζο υν τὸ ἴχγος τοῦ ποδό παρύέ- 
νε, ἰδοὺ σύγαψον» ἐγκαίρως γαρ ἐπορεύθμο ' κυούµεγο2 }ἂρ ὑπάρχει. τὸ ΄Ἀργ: εἰον 
στράτευμῶ, χωρίζοσι δὲ καὶ ἀποχωροῦσιν ἀ Ἰλήλω» τοὺς λόχου; καὶ τὰ τόγ-- 

ματ. : 
Ῥ ν 8; ρεορ 



τ4 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]1 

Στρφὴ ι 

ΑΝΤ. 1 Ἰω πότια πα Λατῆς 
2 Ἕκατα, κοατάχαλκον ἅταν τιο 
3 Πεδίον ἀςράπτει. 

ΓΕΑ ΜΙΡ ΟΥΠ 

ΠΑΙ. Οὐ γάρ τι Φαυλως ἦλθε Πολυνείκης χθόνα. 

Πολλοῖς μὲν ἵπποίςο μµνσίοις δ᾽ ὅπλοις βρέµω», 

Στροφή Ἠ, 

ΑΝΤ, 1 ΄Αρα πυλαι Χλείθροίς» 
9 Χαλκόδεαά τ ἐμδολα εδ- 
4 Λαϊγέοις ᾽Αμίβίονος ὀργᾶνοις 

4 Τείχεις ἥρμοσαι. 

Ἱ ἉἍ να 1ο: 

ῃ Μ 3 κα ὦ 
ΠΑΙ. Θάρσει. τὰ γ᾿ ενδο ἀσφαλῶς ἔχει πόλις. 

᾽Αλλ’ εἰσόθα τὸν πρώτον » εἰ βούλει μαθεῖν. 

Στρ:φ] Δ, 

ΑΝΤ. 1 Τίς οὗτος ὁ λευκολόρας» . 120 

3 Προό- 

Φ.Ὀ, ὦ θύγατερ ςἩς Λητοῦς σεβασωία σελήνη, ὅπον γὰρ τὸ πεδίο) ἀστράπτει καν 
τάχαλκον, Ἠτοι ἔοπλον. Οὐ γὰρ Φχύλως καὶ ἀπρεπῶς ἤλθε καὶ κατέλαβεν ὃ 
Τολυνείκης τὴν γή». ἆλλδ βρέµων καὶ ἠἡχῶν ἐν πολλοῖς ἵπποις, καὶ µυρίοις ὅπλοις.' 
Σ Άρα οἱ πύλαι καλῶς τοῖς κλείόροις ἠρωυσαέναι εἰσὶ, καὶ τῷ χαλκέδετα ἕμβολα 

ἥδμο- 



ττνεΡριΙς ΡΠΟΕΝΤΡΙΑΕ, 15 

ΦΙτορῃς 1. 

ΑΝΤ. Ο Ἱμαίομα νοπειαπάα ΠΠ] 

Ῥτοίες Πεσαϊτα » ἴοῖιις τς αεηῖς 110 

Οαπιρας ἱπατάςί 

πω 

ΒΕΝ. Χο εαπιατο Ροξ[ῖ ως αιἱρρα Ρο]γπίσος ἶοσα» 

Μαίτα {εὰ εφἰεΙΠ ποσο πηῖπιιδ ΡεάΙευπη ΠΙΣΗΗ. 

οίτορπς [ΤΠ]. 

ΑΝΤ. ὅυα πυΠ Ροτίας εἶα[ίτα «οξισεΠε» 
(παναφς απ οπι5 [Ππρεγπροπάεης τις 

Απιρηιοπιώς επία(τ ορι15 3 

ορ 

«ΕΝ. Ἆα πιεις: τοξο {6 υτδῖδ Παδεί Ππίτὰ Παεις. 

Ρὶςο Ροῦιι5» Ἰ]απι πο[ε { ρπίπιοπι εμρίς, 

ΦΙΤΟΡΠΕ ΙΧ. 

ΑΝΤ. Οµῖς ἶδ ο[ πίνεο {ω]σέῃς «ΟΠΟ; σα 

τά- 

”, ο μ, κο Ξ ”- ο Σς ω, ἥρμοσται τοῖς λαϊνέοις ᾿Α μϕίογσε ὄργόγοις, ὅ ἐστι τῷ λαϊθέῳ τείχει» Θόῤῥος ἔχει 
. ο ς Ν Δ Ν .] 2 κ -- ν / « ξ |. η, κ. 

τὸ ἔγδο» γαρ. κοὶ τὰ ἑντὸς ἀσφαλῶς καὶ βεβαίως ἔχει ἡ πόλις, ἀλλ᾽ εἰδόρᾳ καὶ 
βλέπε εἰ βούλει καὶ θέλεις ναι τὸν πρώτον στραςἠγόν. Τίς ἔστιω ὃ- λαμπρὸμ 
ἕορου “ορ ολ { ο ο -- ο, ΛΟΛΑ ΩΙΟΤ ποτ. -- Φ] ή , στο ἔχων περικαραλαίαµ, στις ἔμπροσθε, προοδοποιεῖ τοῦ οτρατεῦ , ἑλέχαλκου ἀσπίδα 

σῃ 



16 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

2 ΤΠρόπχο ὃς αγεῖται σρατοῦ. 
/ η “82 5 

3 Τ«γχαλκον ἀσπίδ' ομβὶ 
4 Βραχίοα καβίζω». 

μμ ο ο Ἔ 

ΠΑΙ. Λοχαγὸς, ὢ δέτπουχ. Ἀ. τίς; πότε γεγώς; 
Αύδασον, ὢ γεραιὲ. τίς ὀνμαζέ]αι : 425 

1134. Όντος Μυμηναῖος μέν αὐδὰ 
Ἀεραϊα ὃ οἶκεὶ γάμαθ, Ἱττομ-δων ἄναξ. 

: "Στροςή Έ. 

, ου Ἀ ες’. ” ς αλ “ΑΝΤ. 1 Ε ἓν ὡς γαῦρος, ὡς Φοβερος 
2 Ἐϊσιδεν., γίγαντι 

4 Τηγενέταᾳ προσόµοιδςν 
2 Ν 2 -- 

4. ᾿Αςερωπὸς ἐν γραφαῖσυς 

5 Ού προσίορος αερίων γένκ. 

110 

ΑΜ Ρ «οθα], 

ΠΠ]. Τόνδ᾽ ἐξαμείβοντ οὐχ ὁρᾷς Δίκης ὕδωρ 
Π ή ” ., / , 

Λοχαγον; Α. ἄλλος ἄλλος ὄδε τευχέων τρόπος. 
/ 9 ων . Δ ᾱ Μ, 4 

Τίς δ᾽ ἐσὶν οὗτος: Π. παῖς μὲν Οὐέως ευ 135 

Τυδεὺς, "Αρη ὃ᾽ Αἰτωλὸν ἐν στέρνοις ἔχει. 
Ν 

πο οςξ. 
«τρο- | 

περὶ τὸ; βραχύ 2 βαστάζω». Τοξίαρχος, ὦ δέσποινα. τίς, καὶ ἐκ ποίου τόπου γε- | 
Φονώς: εἰπὲ, ὦ γεραιὲ, τίς Κάλειται κατὰ τὸ ἔνομοι. οὗτος ὀνομάζετοι, Μυκηγαϊὸς 

Ν 9 . ΔΝ Ν . ΄ Λ ε) ΄ . { 

τὸ γένος, Ἱππομέδων βασιλεὺς , οἰκεῖ ὑὲ περὶ τὴ» Αέρνη», τὴν ἐν Ν]νκήναις πηγ2», | 
ὁ ἐστι | 



ΕΥΝΕΒΙΡΙΡΙΣ5 ΡΗΟΕΝΙΘΡΦΑΓΣ, 17 

ὉὈπταςίεῃς εοπι]ίες αηίς 1ρίε {1ος53 

9, 

ΦΘΙΝ. Ἠοτα., ἆωχ 1ο εί. 

ῶΛΝΤ. ΟΩµυ]ς, αμῑνε ἆοπιο» 

Φιοά ποπιεΠ Παβεῖ» πιϊμῖ Γητε {εΠοΧ. Ἱλς 

ΔΕΝ. Θεπετοῄις οττῖς ἆα Μγεεπαῖ {ατιι 

ΤετΏς ραϊαάεπι τεξτοι ΗΙρροπιοάρι Γθπεῖ 

| ΦιτορἩς ὃ’. 

ΑΝΤ. Οµαπ εοιπδ]]ς, απαππα!ε Π]ε {6ἵοσ» 
Ρατ τειρεπῶ Γοιπ]α σἱραπτῖ: 14ο 

Ριᾶις ατ αβιῖς, ὃς ηἲἱ ναίτα 

ἹΜοτια]ο ἔειθῃς | 

ως 

ΕΝ. Παπιπε» (ταπβί Πασπα αὐἲ Ὀΐτσος, ἆασσπι 
ωροέῖαςξ Α. Πίς αῑῃς» αἰῖας ατπποΓΙΠῃ πιοάιις. 

Οισ/[ο αιῖς 1]ε ο 5. Όεπεο Τγάσαιις {τις 135 

Οεπίίοιε», Α{ατίοια ρεέτοτο ΔεϊσίΙὰ 6εΙεΠ5. 

5{{0- 

ὃ ἐστι τὴν ἐν "Αργἒι πηγήν. Αἴ αἲ, ὡς γαῦρος, ὡς Φοβερὸς εἰσιδεῖν, γίγαντι }η- 
γενέτᾳ παραπλήσιος, ἄστεροειδῆς τὸ σῶμα καὶ τὴν ἐσθῆτο γραπτὸς, οὐχ ὁμοιος ἂν- 
θρωτπίνῃ }ενεᾷ, ἀλλ ἀνημέρῳ τωὶ καὶ θηριώδει. ος 

.] 
[κὰ 



ας :ΕΤΡΙΠΙΔΟΤ ΦΟΙΝΙΣΣΑΕ 

Στροφή ᾱ . 

Οὗτος ὃ τᾶς Πολυνείχεος» ὦ γέρον, 
Αὐτοκασιγνήτας νόµμῶας 
Ὁμόγαμος κυρεῖ» - 

Ὡς ὤλλόχεως ὅπλοίσι, µιζοβάρδαρος. 149 
κ» ωο ὉὉ 

ἵ Α Μ.ΡΒΟΟΕ - 

ΠΑΙ. Σακεσῴόροι ορ ποντες Αἰτωλοὶν τέκνου» 
Λόγχαις τ’ ἀλοντιςΊρες εὐσοχώτατοι. 

ΑΝΤ. Σὺ ὃν ὦ γέρο» πᾶς αἰσθάνη σοιθῶς ταδε; 
α ολ η Γ» . 13 

ΠΔΑΙ. Σηαεῖ ἰδων τοτ” ἀσπίδων ἕψνωσισα » 
Σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλθον σῷ κασιγγήτῳ Φέρων» 145 
ε ῥ ν ον ς , Ὕ 
ΑΑ προσδεδορκΏς » οἶδα τοὺς ὠπλίαμένους. 

Στρόφὴ 2, 

ΑΝΤ. 1 Τί δ᾽ οὗτος οἶμίδί μνήμα τὸ Ζήδου περᾷ» 
2 Καταβόςθυχος, ἔκλχασε 
3 Γοργὸς, εἰσιδεν νεαγίς» 

/ .. ΄ . ] 

ΠΔΙ. 4 Ασχαγός Α. ὡς ὄχλές  ὑςέσῳ ποδὶ τοο 
5 Πάνοπλος ἀμθεπει. 

ΠΑΙ “Οδ ἐπὶ Παρθενοπαῖος, Αταλάντης γόος, 
Στρε» 

ο ο βλ μΙ Η ς ιβα πμ. : » ο - ς Οὐτές ἐστω, ὦ- γέρο, τῆς αὐταδέλφηφ/τῆς γυνχικὸς τοῦ Πολυνείκους ἀνῆρ; ὡς : 
: κατῶ 



ΕΝΥΝΠΕΙΡΙΟΙΣ ΡΠΟΕΝΊ55 ΑΕ. 

διτορις «ΝΙ, 

ΑΝΤ. Οοπαρίς 6{Ρ6:. ο 11πι Ῥοϊψπίος 

ς 

. 

οἱΡί Ἱμπχῖτ ΗΥΠΙΕΠ. {οτοι Ἠπίς νἰν]ε 

Νυρία πιοτίτο, 

Οσα ναι ατπιίς αμουίά Παδος οκ Ῥατῦατο] 

ὢ- 

ΦΕΝ. Εοδυ[α ο[ραῖ ἰοσπίπθ Αετοῖα ο[ί πιαπας» 
]Ἰασμίοαας εοτίηπ νυἶπας ΠΠτοιτο ἆαίθ. 

ΑΝΤ. ἃ πάο λα ποΠί ευπδα ἁλλΙπᾶξδ, {οπεχκ9 

ΦΕΝ. ΊΙαπ ἔωπο ποϊανῖ Πρῃα οραόσηπα ΙπεισΠς» 

ΛΝΊΤ. ὃο ρτορε Γερυϊοβταπη αὶ ππονοί Ζει, απῖ5 ο 

Ἠίπς αἆ πῖποτεπι ρα-{4 -οἶμα ΓΓαϊτοῖη ἑω, 

Ιπάςε ατιπᾶ [εί]ε Πιπε τεοοσποίςο Ἱοίαπᾳ. 

Φίορις νΠ. 

Ττυχ αἱρεξᾶα» Ἰανειῖς αἰαπαΠΒΤΙ ο 
Γ ει 

Οτίπε ἆ.ςοοίο. 

ΕΝ. Όις εΠ ὅς 16. Α. ΟιΙαπία γὶς παπι Γεαπεῃς 
Αιππαία (ομίῖ ἵαγρα Γμούτη 9 

Ὅ 

[ 

ΦΕΝ. Ἠίς Πο Ῥατίπεπορσις Αιαϊαπίς σοπι15. 

ντ . ω 8 4“ [ ν ορ .πκατὼ ἓν κἀτασκενυὺν τῶν ὅπλων μεμιγμµέος Ἕλλην καὶ βάρβορος» 

οσο 

19 

149 

πδο 

οί1ο- 



20 ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΊΙΝΙΣΣΑΙ.: 

Στροφὴ ΗΜ. 

ΑΝΤ. 1 Αλλά γω ᾧ κατ δη μετὰ µατέρος 
ο "Αρτεμις εμένα 
3 Τέζοίσιν δαμαάσασ᾽ ὀλέσειεν, 1σς 
4 Ὃς }Υ ἔπ᾽ ἐμὰν πόλιν ἔβα πέρσων. 

ΓΑ κα... ο Εε 

ΠΑΙ. Εύ ταδ᾽, ὦ παῖ' σὺν δη ὃ) ἥκασι γῆν" 
Ωἳ καὶ δέδοκα, μὴ σκοπῶσ' ὀρθως θεοί. 

Στροφή Θ, 

ΑΝΙ. 1 Ποῦ ὃ ὃς ἐμοὶ μιάς 
2 ἸΕγένετ᾽ ἐκ µατερος: 
3 Πολυπόῳ µοία; 1ός 
4 Ὢ Φίλτατ’, εἰπὲ,ρ ποῦ στι Πολυγείκης» γέρον 

ο  Μ πλο ας 

ΕΑΙ. ἸἘκεῖνος, ἐπτὼ παρθένων τάχδου πελας 
Νιόβης, ᾿Αδράςσῳ πλησίον παραςατεῖ. 

Ὁρᾶς, Α. Ὁρῶ δῇτ᾽, οὗ σᾳΖῶς' ὁρῷ δὲ πως 
Ἡήραθῆς τύπωµα» «ένα τ' ἐξεμμασμένα. 1ός 

Ἔτρο- 

» 9. / 

Ποῦ ὑπὰ ρχσεν ὃς ἐγένετο ἐμοὶ ἐν ο μητρὸς, ἓν πολυπόῳ καὶ πολυωδύῳ µοίρᾳ 
καὶ Τ ὦλην ὦ Φίλτοτε νο εἰπὲ, πεῦ ἑστώ ὁ Πολυνίκης. Ἐκεῖρος . πλητίον 

; ος 
τοῦ τάφου τῶν ἑπτὼ πορβένω». τῆς Νώβις, παρίσταται. τῷ. Αδράστω" ὁρᾷς; ὁρῶ 

κατὼ 



ΕΥΝΕΙΡΙΡΙΣ5 ΡΠΟΕΝΙΗΕΡΕ5ΑΕ. ας 

Φίτορῃο ΠΠ. 

ΑΝΤ, Αι αὖξ πιοπίος. {οσίᾶ Πας 

Μαϊταο Ροετειταῖ » Γε]ῖς Ι]1π. 1556 

ΟΡιο ρειἰπιαϊ Γἱέῖγηπα {αἱ5. 
γαίίαια πισαπι. αἱ γεπίε ΙΣΡΕΠΙ, 

πλ 

«ΤΝ. σε πῃέτο: {αι ἶατο ἵπ Ίος ἤπας αἰ]πὲ:- 

Έδ {ανγοπῖος πΙθῖΙο π6 ἱπναπὶαπι Εοσος. 

ῬίορΏς ΙΧ. 

ΑΝΤ. Υδί πιης Πέ ο, αἴοπι Ποδήϊδις , 
Οι πε, ρεπίττἰκ Ροροῖς Γατῖς ο. τός 

δι Ῥο]γπίςες» ππὶ {εποχ. οἀι[οιο, 

ρ 

Φ[ΕΝ. δερίεπι Πίο ρτορίας νἰγσίπαπῃ Νοζοίάιιπι 
Μοπιµπεητα {οοξτασ] ναςῖε ΑἀταΠιμπ. Ῥτορος 
Ὑτάρεπςο δ Α. Νἱάςο, νἱἀθο, τος «αίς ἴαπΙΘΠ » 

Οτἱς {εὰά υπισίαπι ραδιοσίδαμα Ιπιαρίηοπι. ιός 
ο - ΟΤΤΟ 

κατὰ τί τρόπο» χαρακτηρα τοῦ προσώπου ἐκείνου, καὶ ετένμχ ἐξωμοινμόα τοῖς 
οτερνοίς ἐκείνου. 

ο 3- Έ]βε, 



343 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

Στροφὴ Ἱ. 

τ ᾿Αγεμωκεος εἴθε δρόµον νεδέλας 

2 ]]οσὶν ἐξονύσαιμι δὶ αἰθέρος 
Πρός ἐμὲν ἑμογενέτόδα ο 

4. Περὶ δ ὠλένας δέροᾳ Φιλτάταᾳ 
5 Βάλοιμι, χρώῳ Φυγάδα µέλευ. 170 
6 Ὡς ὅπλαισι χρυσέοισι εὐπρεπὴς, γέρο» 
7 ἛἜμοισυ ὅμοια Φλεγέθων 

9 Βρλαῖς εελίσυ. 

ἕ Α υ. δ. ϱ .Ἡ, 

ΠΑΙ. "ξει δόµους τουσδ᾽ ὧςε σ ἐμπλῆσαι χαρᾶς» 

Ἔνσπονδος. Α. Οὗτος δ᾽» ὦ γεραιέ» τίς κυρ, 175 
Ὃς ἅρμα λευκὸν ἡγιοςροῴεῖ βεδως ; 

ΠΑΙ. Ὁ µάντις ᾽Αμίθιάρλοςο ὢ ὃεσποιν ο ὅδε᾽ 
ς Σράγια ὃ) ἅμ αὐτῷ» γῆς Φιλαιμάτου ῥοχί. 

Στροφή .. 

ΑΝΤ. 1 Ὦ λιπαροζώνου θύγατερ 
2 ᾿Αελίου σελάναία9 18Ο 

3 Χευσεόκυκλον Φέγγος» 

Ένθε τ τοῖς ποσὶν Ἴδυνθην τελέσαι δοόµον γεθέλης ταχείας δια τοῦ ἄερος, πρὸς τὸν 
ἐκὸν οὸς τλςὸν Τὸν φυγάδο τὸν ἄθλι (ον, περιέβαλο δὲ ὁπά χρόου τας ἐαὰὸς ὡλά» 
-.:8 τη δέργ 

ὅπλοις Ἀρυσεῖς, λάμπων ὁμοίως ταῖς να ἀκτῖσι τοῦ ἡλίου. ξει εἰς τού :σδε 
τ οὓς δόµους ἠσίρχλισ͵ μέγος σαογδαῖς, ωστὲ πληῥώσαί σὲ χαρᾶς. οὗτος δὲ . ὦ γερχιὲ, 

τς 

αὐτοῦ τῇ Φιλτ τῶτ Τή- ὡς εὐπρεπῆς., ο] γέρον, εσ τν, ἤγο υν εὔστυλος., ἐν 



ΕΥΒΙΡΙΕΟΙ5 ΡΗΟΕΝΙΞΘΟΦΑΛΕ. ρ3 

ΒΙΙΟΡΗΆΕ Χ. 

ΑΝΤ, ὙΠπαπι νο]ηστῖς οΙγ/απῃ πιδίς 
Ῥοῇεπι ρἰαπτῖς «ᾳυατο πιοῖς, 
Ει ρειπαπιπη {ραξίατο σαριι:! 
Οπή οἶτσα Ὀτας]ία οοἶ]πν 17ο 
Ιασετε] » Ιοπβος ΠιΙ[αεί {οἶαῃς. 

Ἐχ[Ιϊ 4ΠΠο5» 

Λυτο ἴπε]ία ασπ]α αἰιᾶπι», {6Ποδχ, {μπι ἆθοσπι 2 
Ῥἱς Έοο {ραιρίε ταᾶίο5 
Ἐπιπο Τμ, 

ῳ 

Ε:Ν. Ἠιε {εάετατις νοπίοι». πε 6 ραιιάὶ 175 
Οοπιροτίαϊ,. Α. Ὑπάε, ἀῑς {επεχ., Π]ᾳ αἀνοπίε, 
Ομ! ἔγαπα πιοάσίαης εαπάἰάσα. «Ιστ τασῖτ 

ΜΕΝ. Ὑπαϊος Πίο Απιρηίαταις, παπς ἂν νΙδπις. 

(οππίταπίας» ὃς σα(ατας 1Π. ἵθγταῖη. οτος. 

ῥίτορμε ΧΙ. 

ΑΝΤ, ΚΝιαάππι οἰπδιί Πμα Ρο]ἱ5 

 απα αὐταίο: ποδΗ!5 οτδε; 18Ο 

Ὑε οαιος Ππι]ίς {είνατο Πο πα 
Ώοὐλς 

τίς ὑπάρχει.. ὃς ἵππους λευμοὺς ἡγιοφεῖ ἐπιβεβηκώς ; Οὗτές ἐστιν ὁ µάντις ᾿Αμοιά- 
αος" ζῶ5 δὲ ἐν τῷ ὅρματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ σφαγιασύήγαι καὶ ῥεῦσαι τὸ οἶρα ουτᾶν 
«προσφιλῶς τῷ γή. Ὁ Σελήνη, θύγατερ ἀελίου τοῦ χρυσοειδοῦς καὶ καθοροῦ , Λίο 

ἠσύχως καὶ εὐτάμτως τὴ) μάστιγα ἔνθεν κἀκεῖθεν φέρων τοῖς πώλοις, ἰζύνει, αὐτοὺς 
ὀήλονέτι, ἤγου» εἰς ὁρθὸν ὄγει, Ἡ 

ερη 



34 

ΠΑ’!. 

ΑΝΤ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΛ]Ι. 

4 Ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα 
5 Καὶ σωφῴκονα πώλοις 
6 Μεταθέρων ἰθύνει. 

. αν αν Ὁ 

Ποῦ δ) ὃς τὰ δενὼ τῇδ’ ἐβυξαίζει πολει 
Καπανενς; 

᾿Εκεῖνος ἑπτο προσβάσεις τεχµαίρεται 

Πύργων» ἄνω τε καὶ κάτω τείχη μετοῶν. 

Στροφή ΙΒ. 

1 Ἰω Νέμεσις, καὶ Διὸς 
2 Βκχρύβρομοι βρονταὶ ο 
3 Κεραύνιόν τε πο αἱθαλόεν» 

4 Σύ τοι µεγαλανορίαν 
5 Ὑπεράνορα κοιµίζοις 
6 “Οδ ἐσὶν αἰχμαλωτίδας 

7 Ὃς δοϱὶ Θηβαίας Μυκήναισι 

9 Λερναίχ τε δώσειν τρικίο, 
Ποσειδανείοις ᾽Απυμωνίοισυ 

1Ο Ἵδυσι δουλείαν περιβαλω». 
11 Μή ποτε; µή ποτε τῶνδ᾽ 

184 

10Ο 

) 

ος δὲ ἐστῳν ὃ Κατογεὺς, ὃς κατὼ τἼσδε τῆς πόλεως τὰς δεινᾶς ὕβρεις ὁ ὑβρίζεις 
το (εἴνος τὼς ἑπτὼ εἰσέδους τῶν πύογων σκοπεῖ. ᾿Επὶ ἆγοαγακτήσεως" Φεῦ ὦ έμεσις, 

ὃ κη, καὶ Διος μεγ αλόη χοι θρονταὶ, καὶ φῶς χεραύνιον ν κανστικὸν» σὺ κοιµίζοις 
δαὶ ταπεμοῖς τὴν κεγοδοξίαν τ Ἂν ύπε ερώγορ ρα καὶ ὑψηλὴν. οὗτός ἐστιν ὃς, ἀπειλεῖ δη - 

λονότ. μη 



ΕΨΕΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΕΦςΦΑΤΓ. ος 

Ὁοδίς ΠΠ ἀεχιτα ριῦειπαί! 

ων 

γυι ἥῑα ἵπ υτδεπῃ αὐὶ. ἵγασας ἰαόεαί ππίῃας 

Αίτοχ «αραμειις 1ᾷς 

ΦΕΝ. Έτ υτοίς αἀϊτας Π]α {ερίοπος ποίαῃς 
ΜΕειΙτα: αἰῖτα εὐίτίωπη {α[ἱρια. 

Ῥίτορμο ΧΙΙ. 

ΑΝΤ. Ίπῃα ὃ Νεπιο[ς, πηρπίᾳια Τογῖς 
Τοπίϊτα οἰὐατίοῃς οΦτιία ον [οφ 

ΙΡηΐδαιιε {ασε Εα]ηϊπὶς αἴγί» « 

Ἴσπιος {α[ξις {εάατα επι εἰ: 

Πιο Π]ᾳ νἵτ εί, ααὶ Τπεβραϊάιπι 
(οτροτα Ὀσ]]ο εαρία ΝΊγεεηίς 

Ώοπατα Ρραγαϊ» [,εγΠίθ6» πονᾶς 1ος 

ὙΡί ΆπΙιΥπιοπες ΠΙΟΠΙΟΙ α[Γιαϊε 

Ἱορίαπιας ααιιᾶς, 

ΑΠ πε [ονῖς ὃ Ὠε]α Ῥρτο]ας 

Αυτο ΙΟΠΕΙΟΣ γἱπόϊα εαρί][ος 

ο ----- 

ος 

λονότι, δώσειν τὰς Θηβαίας γυναῖκας διὼ τοῦ πολέμου αἰχμαλώτιδας ταῖς Μυκή- 
2αις καὶ τῇ Λερναία Τριαύμ , ἀγτὶ τοῦ τῇ Αέρνγ τῇ πηγῇ» τῇ ἀνοδοθείση τῇ τρια(- 
3Η σοῦ Ποσειδῶνος, λέγω τοῖο ὕδασι τοῖς ᾽Αμυμώνης, δρυλείαν περιβαλὼ», τῇδε 

τα 



26 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣ ΣΑΙ. 

12 Ὢ πότνα. χρυσεοβόσρυχε » 
13 Ὢ Διὸς ἔρνος Αρτεμιο 
14 Δουλοσυαν τλαίη». 209 

ΕΑΝ ο Ἡ, 

ΠΑΙ. ΄Ὢ τέκνο. εἶσεα δώμα, καὶ κατὼ ςέγας 
Εν παρθεῶσι µίµνε σοῖς, ἐπεὶ πέβου 

"Ες τέρψι ἦλθες, ὥς ἔχογζες ἐισιδεῖν. 
Ὄχλος γὰρ, ὧν ταραγμὲς εἴσῆλθεν πόλιν 
Χωρεῖ γυναικῶν πρὸς δόμους τυρανικοὺς. 205 
Φιλόψογον γὰρ χοῆμα θηλειῶν ἔέδυ» 
Σµικρὰς ὃ᾽ ο θορμὴς ἣν λάξωσι τῶν λόγων» 
Πλείους ἐπεισίέρουσω  ἠδογὴ δέ τίς 

Γυναιζὶ, μηδὲ ὑγιὲς ἄλλήλαις λέγεμι, 

Νο Κο Ρο σα κος 

- ΄ -- ρ.. 

“ΧΟ. 1 Τύμον ὂίδµα λιποῦσ᾽, ἔβαν 21Ο 
2 ᾽᾿Ακεοθύια Λοζία» 

/ 2 κ» / 

3 (Ῥομγίσσας ὤπο γᾶσοῦ » 

4 Φοίου δούλα µελαθρωνο 
5 "Ι) ὑπὸ δειράσι νιοξόλοις 
6 Παρνασοῦ ποτενάσθην» 215 

/ Ν / 

7 Ἰώιο κατὰ πόντον 
8 Ἐλά- 

τῇ γἩ δήλονέτι. εἴθε µήποτε τή»δε τὴν δρυλοσύνη» ὑπομείαιμι, ὦ Διὸς τέκνον 
Ἔβρτεμι, Τὴν θάλασσα» τῆς Τύρου λιποῦσα , ἠλόον ἔξαίρετον ἀνάθημα τῷ Λο- 
ξίᾳ. ἤγουν τῷ ᾿Απόλλωνιν ἀπὸ χεῤῥονήσου τῆς Φοιίκης, δούλη τῶν οἰκημάτω» 

του 



ΕΝΡΕΒΙΡΙΩΙ5 ΡΠΟΕΝΙΡΘΡΘΑΕ, 27 

Θ]ε ἔθττο ΙΠΙΠί {ενί]α {ΠβΙΠ]. 990 

, 

ΕΝ. Ίαπ, νίτσον ἴοξμπα τερεῖα» ἴεαυε Ἱπίτα ἴ1ος 

Τοαπε τοσθε/ας» [αοῖα οὐιη εἶδι «ορία 
ος ΙΠΙΙΘΙΔΙ οἰΠςιᾶ» αιιῶ εχορίᾶνοτας. 

Ἐκ α.σ ταπππ]τα Πτεραῖτ 4105, Πῃασπο στοσθ 
Ἐεπιῖπεα τατρα τορίαῖα ποπ ρετῖζ. 2ος 

»Οαἱαπιπίο[]πα ο[ξ οπΊπε Γεπη λε πι 6εΠΙΙ55 

. φοΝΠπίπια αἆ ρτοίαπά η Π ἀ.ία εἰἰ οεεαΠο» 

οΡ]υ (επιροΓ αἀάίε, ἵπαιε οσα «Οηρτερε 

2ο νίαρΠα εἰὲ νοἰµρῖιας πὶί ρίανε ὃς {απαια Ιοφᾳἱ, 

μονο ο α ᾧα. 

ΟΠοΟ. Ε; αά[απι Τγιίαπι πα(6 319 
1141εΠ5. ἆᾳ {ρομ5 Ώεο 

1 εξ πη πα] πάς Δροιηϊ 

Ῥραπή]α σεπιις Π{η]8: 

Ψι Ρµμαδο [απια]ος ἀῑες 

«ρπιρο; Π1ὸ πἰναῖς αβαῖα 

Ῥατηα[ϊ σο]ἱά1 1165. ο]ς 

Ττα- 

ποῦ Φοίβου, ὅπου ὑπὸ τοῖς ἄπρωτηρίοις τοῖς χιονοβλήτοιο τοῦ Παρνασοῦ ἐκληρώ” 
6ην οἰκῆσαι, νηϊ πλεύσασα κατὰ τὲν πώτον τὸν Ἰόνιον, 

Ὁ 5 Ζε- 



28 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

5 Ἐλάτα πλεύσασα, περιῤῥύτων ὑπὲρ 
ϱ ᾽Ακορπίζων πεδίων Σικελίας 

1Ο Ζεῴνρου πνοοῖς ἱππεύσοιντος ν 2290 
11 Ἐν οὐρανῷ κάλλισον κελάδηµα. 
12 Πόλεως ἐκ3ρολοιθεῖσ ἐμᾶς» 

13 Καλλισευμάτα Λοζία᾿ 
14 Καδυείων δ  ἔμολον γόνν 

15 Κλειών ᾽Αγήηνοριδαν» 225 

16 Ὁμογεεῖς ἐπὶ Λαίου | 
17 Πεμρθεῖσ ἐνθάδε πύργους. 
19 Ἴσα δ᾽ ἀγαάλμασι χρυσεοτεύχτοις 
10 Φοίβῳ λάτρεις γεόμα». 
20 Ἔτι δὲ Καςαλίας ὕδωρ 230 

21 Ἐπιμένει µε, κόμας ἐμὰς 
22 Δεῦσαι, παρθένιον χλιδὰν»ν 
23 Φοιξείαισι λατοείαις. 
9. Ἰω λάμπουσα πέτρα πυβὸς 
25 Δικόρυβον σέλας, ὑπὲρ ἄκρων 335 
26 ΒΣΚΧΕ()» Διοννσου 
27 Οἴα 9’, ἃ καθαµέέιο σάζεις 
ο3 Τὸ πολυκαρπον 

οξ- 

Ζεφύρου σῷοδεῶς πγεύσαντος ἐν τῳ αέι κὔλλιστὰ χελαδήµατα ὑπὲρ τῶν πε- 

δίων τῆς Σικελίας τῶν πολ ων. ἐκ τῃς ἔμῃς πόλεως ἐκλεχθεῖπα ἐξαίρετα τῷ 
Λιοξίᾳ ἄναθήματα, Ἰλόον δὲ τὴν γην τὴν ἀπὸ τοῦ Γύδωου, ἐνλάδε πεμφθεῖσα 
ἐπί τοὺς πύργους τοῦ Λαῖου, Ίγουν ἐπὶ τὴν πόλι τοῦ Λαΐου, τὴ συγγενεῖς δὲρε 
χοντος ἔχουσαν τῶν ἀρχώτων τῆς Φοιίκης. ἴσως δὲ ναὶ ἁμοίως τοῖς ἀναθήμασι ἐν. 

χουν 

ιο. ο... ο. ἴὕΟ“Ὁ 



ΕΝΠΊΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΦ6ΑΣ. 

Τταϊοοϊ Παι]άας νία5. 

6απιρί αιια πες ααιιῖς 

Τέτησος ῥίςιΙ ἴ8εεπῖ» 
Π]ο ἴεπιροίθ» αἲο Υαρα 
Υεδϊ ροι {ραίία αθτῖς 

τ Ώι]οί ρε Πηστο οΙΙΠΠ {0ΠΟ: 

οιγιἀοδαπῖ ΖερΏγτί Ίενες. 229 

Έ]ο5 αιοπάαπα ραϊτία πἹεα 

Οαριί ριαοἴραυπα ργερίς». | 

Ώοπίπι {ατ]άϊςεο Ὠσο. 

- Οαάπιουπι τοεῖρί Γοἶππῃ: 

το αλά οοσπαῖα ἀπουπα, αιήσας 

Μαρπο {11ρ5 30 ΑΡεποτο εΠ. 4.5 

Ὑ)οπὶ πιωηῖα  {εἰ]]ςοι 

σι, Πσπιπα νε]ηῖ αὐΤ6ΙΠ1 

ΟΥΙΤΗΦοΟ [άοια πιπιϊη: 
1,εσειν Μεν νΙΕῖ ειν ο τ 1 

Τιπι πιο ΟαΠα[ πιαηδηί 259 

Οµίπος αἱῑο πιαάραμε ἄππῶ» 

6ιαιτι5 νἰτοϊπίρης ἰαῖος» 

Ῥμαδιπῃ αὐα ἁοππαπη οο]ηπε. 

Θ πιο οά]ίδθ. ἅ ὃ πιῖσαης 

ε.α 

’ 
} 

ο” 

Ψἱς Παπππας σοππῖπα ὃ {ᾳδο.., σης 

Ῥαοσπεοσιις σαει]π]ίης 

Ἠτίς» αι ἴεπεΓας Γετεπς 
Ύνεας 

φρυσοῦ. κὀτοσκευασµένοις δούλη. Φοίβῳ ἐτάχθαν γενέσθαι. λείπει οὖν, Φχοὶν, ἕνα- 
πολούσασθαί µε τῷ της Ἱκασταλίας ὕδατι, καὶ διαβρέξαι τὴν ἐμαντῆς κόρὴ», ἵνα 

ον γενομένή. τούτῳ τῷ 0εῷ. λατρεύοιμι. ὦ Ι]αρνάσαιο Ὄρος, λάμπο; 2ΙΠΛΗ 

τν ' |) 3 ον λαμς 



3ο ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]Ι. 

20 Οὐνάνθας Ἰεῖσα βότρυν » 

30 Ζαάθεά τ) ὤν]οα δράκον]ος » 

31 Οὕὗρειαί τε σκοπιαὶ θεῶνν 340 

32 ΝιΦόξολον τ᾽ ὄρος ἱερὸν » | 

33 Ἑλίσσων οθανάτας θεοῦ 

34 Χορὸς γενοίμαν ἄβροξος » 

36 Παρὶ µεσέμᾷβαλα γύαλα Φοίδου» 

36 Δίρκαν προλιποῦσα. 245 | 

ΑΝ τς Στρος 1 ΚΑ. 

Στροφὴ. 

Νὸν δὲ µοι πρὸ τεἰχέων 
Θούριος µολὼν Ας 
Αμα δχῖον Φλέγει 

4 Τᾷδ’. ὃ μὴ τυχοί» πόλει᾽ 
ωΏ. Ὁ μμ 

Κοί- 

λαμπὴδόι, ὕπερ ἄκρων τῶν ἑορτῶν Διούσω, καὶ σὺ ὦ ἄμπελε, ἥτις καθ ἑκάστην 

ἡμέραν στύζεις οἶνον, διδοῦσα τὸν ἀξὶ καρποφορούμενο» βότρυν τῆς οἰνάνύης, τουτέ- 

στι τὸν τὴν οἱάνθην ποιοῦντα., Ύγουν τὸν λεπτότἍτον οἶνον, καὶ τὰ ἄγαν θεία ἂν- 

Τρά τοῦ Δέλφινος, ὃν ἀνεῖλεν ὁ ᾿Απόλλων, καὶ ὀρεμαὶ σκοπιαὶ του Εκ 
ειρε 



᾿Αρτέμιδος χορὸς α 
τὸ μέσον τῆς γής. 

ΕΥΚΙΡΙΡΙΣ ΡΠΟΕΝΊΙΣΡΑΤΕΙ 

Ύνας. Πνιάα σοΓπηῖῃᾶ » 

Οωτίαπι πεόϊατίς αὈΓ 

ἹΝα]ο ποπ ροπεΓᾶς ία: 

Ο πάσι ὅς νεπειαβί]θ 

Απιτήπι» αιοά ἴοπι]ξ ἀΓαςΟ: 

δι]ίπιες {ρεσι]ῶ Ὠεῦπι» 

Έτ πιοπίεπα πίνο σαπ{ἀαΠα, 

Οιἱ οἰπαιη Ρεάο νειτετὶς 

ῬΏίαπα ἁοππίπω εἶοΓιῖ5» 

Έχρεις ὁ υίπαπι πείς 

Ώεραπι [είς ἵπ Ιπεπις 

Ῥμωῦεα ρεπείτα[ριῖς» 

Ώ]νοοαίς Ρτοςσι] ἃ ναάϊς 

ανΝτισταοραιό Αα, 

ρίτορᾗῬ. 

Ἄμπς πι Πὶς ππωπίριις οδρ/άεης. 

Όσνο Μαϊ στανί Ππρείιι 

ορίται πὶὶ πίβ (πΠρΗΙΠεΠη» 

Έ]αι πεαπῖἁ Πυῖς ριθοος 

το εβ {ας αςσἰδας, 

31: 

49 

α45 

Ναπα 

εἴλε καταλιποῦσα τῆν Δίρκη» τουτέστι τὰς Θήβας φενοίµην τῆς ἀθανότου θεοῦ τῆς 

σρεῶόμεγος ἄφοβος κατὰ τοὺς ναοὺς τοῦ "Απόλλωνος τοὺς κατῷ 

Νῦν γὰρ πόλεμος ἑρμητικὸς ἐλθῶν, Φόνον τὸν ἀπὸ τής μάχης 

ἀνάρτει κατὰ τῆσδε τῆς πόλεως» εἴθε (3) συµβαύ οὔτή» 
4015 



25 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦφΟΙΝΙΣΣΑΙ. ) 

5 Κουὰ γὰς Φίλων ἄχη ΡΟ 
Κοιυὸᾷ δ᾽, εἶτι πείσεται 

7 Ἑπτάπυργος ἄδε γᾶ, 
ὃ Φομίσσᾳ χώρα. Φεῦ. Φεῦ. 
ϱ Κομὸν αἶμα. κουὸ τέκεα 

1Ο Τᾶς κερχσόρου πέφβυκεν Ἰοῦς 254 
ΣΙ ΄Ὢν µέτεσί μοι πόνων. 

Αντιστροφή. 

χ ᾽Αμϕὶ δὲ πόλιν νεος 
2 ᾽Ασπίδων πυκνὸν Φλέγει» 
3 Σχῆμα Φομίου μάχης» 
4 “Αν "Αρης τῶχ᾽ οἴσεται 26ο 
5 Παισὶν Οἰδᾶπου Φέρων 
6 Πημοὼ Ἐρυνύων. 
7 "Αργος ὦ Πελασγικὸνν 

ὃ Δεμαύω τὸ σὸν ἀλκὰν, 

καὶ 

μοιναὶ γὰρ αἱ λύπαι τῶν Φίλων, τοῖς Φίλοις δηλονότι. κοινὼ δὲ τῇ χώρᾳ τῆς Φοινίκης 
εἴ τι πείσεται ἡ ἑπτάπυργος δε ΥΠ. κοινὸν τὸ γένος τῶν ἐν τῇ δε τῇ 2Η καὶ τῇ Φοι- 
26Η» κοιὰ τέκγα τῆς βοὸς }εγοµέγης Ἰ]οὺς ὑπάρχει, ὧν τῶν πω» µιετονσία ἐστί µοῖς 

η] ερὶ 
ς 



ΕΝΚΙΡΙΡΙ6 ΡΗΟΕΝΙΦ6ΑΣ «4 
Ίναπι οοππηπία {αΠὲ πιαία 2ςθ6 

Οπέξί, Εοάθις πιῖάο 

οἰπιρίεχ 4ος [σοίαῖ Πάςς. 
Οοπηπιπίς ἁοίοτ Πῖς αποαία 

Ῥπαπίςεί ναπίαϊ {οἷο» 

Οἶαάες Π στανῖς ἱποιβοι» 

δερίεπίς {18 πιωπία 
ῬοτΏῖς αποά ρτεπήξ» ορρίάο. 

Ναπι ϱοπΙπΠ ΠΕ (ταπαπὶ Π0ῖ, ΄ 

Οτίαπι {απσηῖπο ποδΗϊ 

1ὴ5 οοτπίρειΏ ρεπις. ους 

Ἠϊπο τπησίτ πημῖ Ῥαξϊοτα 

( ΤΠεβραπί ρορυ]ἱ Ι49ο:. 

ΑπιῄιορΗο. 

Νιαδίς απι οὗραῖ ἵπ πποάαιαι 
Οἶτοα πιφπία {αἱραταπ. 
Ἠας ρια/αρία ΡΟΗ» 

Φιοά ἈΊανοις {Ρίτο Γετεῖ αόα 

Ναιῖς Οεαἱροάα» ἱπιρῖῖς 

Ιππία ἃ Εατίῖς πια]αῃ. 
Άτσος Ρε]]α. Ῥε]α{δίοιΙπι 

ἨΠοτιείςο τιᾶ » {εά Ὠοῖ 

γ{π. 

Ἠερὶ δὲ τὴν πόλιν πλῆθος πυκ»ὸν ἀσπιδηφόρων ἀγδρῶν ἀνάπτεται, Νατάστασις Φογίου 
µάχχς, ἣν (τὴν µόχην) "Αρης ἴσως οἴσει κατὰ τῶν παίδων τοῦ Οἰδίποδος, Φέρων 

: ο. ὢν τοῦ Ομικοδος ὁῥ , αρ σεν νὰ ῥπον Βλάβη» ἔνεκα τῶν καταρῶν τοῦ Οἰδίποδος ὦ "Άργος, δέδοικα τὴν ση» ἰσχὺν, 
: καὶ 



 "ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΛΙ 

9 Καὶ τὸ 9εόθεν᾿ οὗ γὰρ ἄλκον 
1Ο Εἰς ὠγῶνα τόνΣ᾽ ἔγοπλος ὁρμά, 
11 Ὃς µετέρχεται ὃόμους. 

ΠΟΔΤΥΝΕΙΚΗΣ, ΧΟΡΟΣ, 

ΙΟΚΑΣΤΗ, ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

ο ΑΝ Βο1Ἡ1 

ΕΟΔ. Τὼ μὲν πυλωρῶν κλεῖθρά μ) εἰσεδέζατο 
ΔΙ εὐπετείας, Τειχέων ἔσω μολεῦ. 
Ὃ καὶ δέδοικα»ν μή µε, διητύων ἔσω- 
᾿Λαξόντες , οὐ μεθῶσ᾽ ὤνλίμαή]ον χδόχ. 
"ων οὔνεκ) ὄμμα πουτοαιχή διοισέου » 
Κάῑκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο, μὴ ὅόλος τις ἢ. 
Ὡπλισμένος ὃὲ χεῖρα τῷδε Φασγούῳ» 
Τὰ πί ἐμαυτῷ τοῦ θράσους πδρέζομκι. 
Ὢλο τίς οὗτος» ἦ κτύπον φοδούμεβα» 
"Απωτα γὰρ τολμῶσι δειν} Φαίνεται ν 
Ὅταν ὃὶ ἐχθρᾶς ποὺς οἀμείξηται χθονέςι 
Πέποιθα μέν τοι μητοὶ., κοὺ πεποθ ἅμαν. 
"Ἡ τις μ᾿ ἔπεισε δεὲϱ᾽ ὑπάσπονδον μολἒῳ. 
Αλλ’ ἐγγὺς ἀλκή' βάμιοι γὰρ ἐσχοίραι 
Πελας πάρεισι, κούκ ἔρημα δώματο. 
Φέρ᾽, ἐς σκοτερὼς περιδολδὶς µεθῶ ἔήφος: 

οφ 

ρα 7ο 

990: 

Καὶ 

ακὶ τὸν δικκισώνην. οὗ γὰρ ἀδίκως εἰς τόχδετὼὸ ὠγῶνα, τὸν τῆς μάχης δἠλονέτι,. 
ὠρμή» 



ΕΝΕΒΙΤΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΡΦ5ΑΣ 

Ὑππάίσχαπι πιασὶς : Ἠαυά πιονος οός 
Άπια ἱπ]αβα , {Πἱ ραττῖς 
ἵναἴας αὐὶ τεραιῖε ἁοππιπι, 

ΡΟ ΥΝΙσΕς Εθν 5 

ΙΟΟΔΡΤΕ, ΕΤΕΟΣΦΙ,ΕΣ. 

ἕ ΑΜ Ἡ :Ι. 

ΡΟΙ,. Ίαπι πιο απἰάςπι Ιπέας εἶαη[ίτα ρονίατήπι ἔεποπί» 
Ταπι {αςϊο ἴπ αγρεπι οτεάμ]ο ἱπστε[[απῃ ρεάο. 

Θια1π πιοίΠο » πε 1πθ» τετίδας ροβα απ {1ἱ5 27ο 
Τοποπῖ» αδίτο ποπ παπί Ππο {βησιήπε. | 

Ῥατίος ἵπ οἵππες Ἱαπ]ήπιπα ε{ αςῖες παΠ! 

Οτοιπιξετοπάα» Ώς απὶδ Πο Ιατοαὲ ἁο]μς. 

Θἰπιυ] επ/ς Ἠυ]ας Πεία ρισΠάϊο πιαπι 

οροιγ](αίεπι αιιδτεῖ οκ αιάαςῖα, 275 

Οµ6, ααῖς Π]εθ Τοπιετε απ΄ Ποτταππας {οππ ο 

απ εαπόάϊα» απαπινῖς Γοτῆδις Γαεἰαπε ΠείΙΠ]ν 

ΦἨοβί]ε αιοείος Ρετ {οἶάπι εατρυΒί γΙαιῃ. 

Οτοάο Ῥαϊοπεῖ» πες {Ες ογεᾷο ἴαπιεῃ » 

Ἠπς απ υὲ νεπίτοπι {15 πάς {πα{οτ ξᾳἱε, 39 

Αασίία ρτώΠὸ: Παπ {βοτοταπῃ αἰταπυπὶ 

Ίσπος Ῥτορε 4ά(αΠῖ» Αἴπιια πο ναους ἁοπ]ής: 

Όδίουτας οπΏς ἵπ {μας Ιαϊερίας 6ὔξ. 
Ους- 

ἆομησεν ἔνοπλὸς ὁ παῖς ὃς ἀπαιφεῖ τὸ» βασιλεία», κ 

ξο 



ΗΟΔ. 

ΧΟ. 

ΕἘΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]1. 

Καὶ τᾶσδ᾽ ἔρωμὰιο τίνες ἐδεςᾶσιν δόµοις 
Ξέναι γυναῖκες», εἴπατ, ἐκ ποίας πάτρας 

Ἑλληνικοῖσι δωµασυ.' πελάζετε; 
Φούισσα μὲ γῆ πατοὶο, ἡ ὀρέψασά µε 

Αγήγομος δὲ παϊδες ἐκ παίδων δλοὸς 
Φοίξω μ ἔπεμψαν ἐνθαδ' οἰχραθύιον. 
Μέλλαν δὲ πέµπειν μ Οἰδίπου κλευὸς γόνος 
Μαγεῖα σεμνὰ» Λοξίου τ' ἐπ᾽ ἐσχαρας, 
Ἐν τᾷδ᾽ ἐπεσράτευσαν ᾽Αργεῖοι πόλυ. 
Σὺ δ) ὠτάμειψαί μι, ὅσις ὢν ἐλήλυθας 

Ἑπτάςομον πύργωµα Θηλαίας χβονός. 

Πατὴρ μὲν ἡμῖν Οἰδίπους ὁ Λαΐου " 
Ἔτιατε ὃ᾽ Ἰοκάστη µε, παῖς Μενοικέως. 
Καλεῖ δὲ Πρλυνείκην µε Θηξαῖος λεάς. 

ο Ν ο ασ μμ ας 

Στροφή. Α. 

Ι Ὢ συγγένεια τῶν ᾿Αγήγορος τέκνων» 
ο Ἐμῶν τυράννων, ὧν ἀπεςάλην ὅπου 
3 Γονυπετεῖς ἔδοις προσπιτνῶ 

9 αλ) Ν ./ οι / 5 

4 Σ ἆναξ, τὸν οἴποθεν γόµον σέξουσα. 
-- - / μα] ο / ο] ο / 

5 Έδρας εξας  χρονω γὰν πατρῳ:ω. 

6 Ἰῷ. πότνια ᾗόλε πρόδρομος», 

200 

5 

100’ 

Άνγα- 

τΏ συγγόεια τῶν ᾿Αγήνορος ἄπογόνων, τῶν ἐμῶν βασιλέων, ὑφ; ὧν δεῦρο ἅπε- 

ετάλ», γονυπετῆ προσκύνηειν προσκυνώ σε ἄναξ, της ἀπὸ τή» εμή: πατρίδος συν- 
σα 



ΕΥΝΚΙΡΙΡΙΡ ΡΠΗΟΕΝΙΡΘΡΘΑΕ. αγ 

ΟιΙΦταπΙ φιῖς Η]α Πας αά[τεῖ οχίοτπις ἀοπιος 
ωτοχ Γοπιίπατι]ῃ. ἀῑειῖο οχ ο1ρίπα 1.5 

Οιίαϊτο Οτῶσος αἆ Ίατθς αοσθά1τις 

6ΗΟ. Ῥπωπή]α τοἰ]ά5 οοτροτί5 πι Πιρί: 
οεά ΝΛαττο εαρίαπα {11τρ5 Ασεποτίάὔπι ἀιιεςδ 

Μότο ἁοπιαπα [αϊα τε[εΓαμΏῖ Ώεο. 
Ίαπιαὰα Οεάΐρο πε ηπτιις αἆ {ά6Γας ΕΕ 209 

Μιβατας ατας Γῶίααυςα οτας]ὶδ Ιοσα» 

ΝΙά οὑάδτει πιῶπία Ατονώιι ΡΠ8ΙΔΗΣ. 
Τι παπῖ νἰαϊίαι ἀἷς αιῑς Ώις αἀνοποτίς 

Ἁωτιας υτΌοσπι Γωπτίδης [ερίοιη οά[ἴαπῃ. 

ΡΟ], Οεπίτος ΠΙΠΗ τες ]αἴο Οεάϊροάες {ατς» 

]οσαίία πιαΐατ» Παῖα αὖπδ Μήεπαςρος. 

Οσπς τοῖα πιο ΈΠεῦαπα Ῥο]γπίσςπ. νοςαξ. 

γι ον ος Γακο τ κςιΑ. 

κ. Θ ωα 

ῥίτορἩςο Ἱ. 

6Π0Ο. Ο«οσπατο [π]νε [απραῖς εΧ Αρεποτα 

Έοριπῃ πιεοτΙπῃ» αῖ π1ο ἵη που πϊζιπε {οἱΠΠ. 
ΦΗΡΡΙΕΣ ἴε-» ΤΕΧ» Υ6ΠοαΠς σεπι στις 2ο9 
Ῥαττίο αἀνοίνοτ ἆα πιοτε τπῖς. 

κοπο τεάπεεπι ραϊτία εεΓβ]ζ, 

Αἲ τη Γμδίτο τείετα Ῥοτίας» 

3 Εκ- 

ῃ .. κο ” φις. , ᾽ . -, 
ἠδείων τιμᾶσα. Ι ὀσίκου, ὦ Πολύρεινες, δι χρένρο εἰς τὴν γῆν πατρῴα». 
) σεβασµίο ἐλθὲ ἔξω δραµοῖσα, πρραπαντῶσα, ἄγοίξον πύλας . ἀκούεις ὦ μῆτὲ : ! ο 

6 5 ὦ 



4Ο. 

σαῖς ὠλέναις . 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΜΙΣΣ Α], 

7 ᾽Αναπέτβσον πυλᾶς» 
ϐ Κλίεις, ὢ τεκοῦσα τόνδε 

Μᾶτερ» τί µέλλεις ὑπωροθα µέλαθρα 
1Ο Περῷν, θήγευ τ’ ὠλέναις τέχνου; 

Στροφὴ Ῥ. 

1 Φοήισσαν, ὢ γελνίδες βοὰν εσ. 
9 Δόμων Κλύᾶσα τῶγδεν 
3 Γήσᾳ τρομερᾶν 
4 Ἕλκω ποδὸς βασι. 

5 Ἰῶ. τέκνον» 
6 Χοόνῳ σὸν ὄμμα µνρίαις ἐν οἱμέραις 
7 Προσεῖδον ἀμφίαλε µαςὸν 
δ Ὠλεναισι µατέρος » 
ϱ Παρηΐδων τ΄ ὄρεγμα» 
1Ο Βοςρύχων τε κυανόχρωτα χαίτας 
11 Τλόκαμον, σκιάζων δέραν ἐμάν. 
12 Ἰῶς ἰῶν μόλις Φανεὶς 

13 ᾽Δελπ]ὸ κλδέκητα μµατρὸς ὠλέγαι». 

14 Τί Φώ σε; πῶς ἅπαντα 
15 Καὶ χερσὶ» καί κόμαίσιν 

3205 

419 

315 

ΠΠο- 

κε ι , ΄ η ο σος] , ”. 
τοῦτον » τί ῥραδύνεις ὑπώρρφα μέλαθρα. ὀτέργεσθνα, ναὶ Ψανειν αν 
ς. ἵγουν ἀγκάλαις, τοῦ σοῦ τέκνου. ὦ  τέκνον., διὰ χρόνου τὴν σὐρ’ 

, - ; ᾳ -. ή / Ν ἀ -ω -- 

ἔψιω ἐν παρατόσει πλείστων ἡμερῶν εἶδον" περίβαλε τὸ μαστὸν τῆς σῆς μητρὸδ 
παῖς σαῖς χερσὶ, “καὶ τὸ τῶν παρήΐδων σου ὄρεγμα, Ἰγουν ἕνταμα, ὄρεγε ταῖς 

ἐωαῖς 



| 

1ος. 

ΕΥΕΚΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΗΝΙςςΑΕ. 3ο. 

Έχασε ἁοππιπῃ πιο]τς Ροάσπι » 
Ἠεπειαπάα Ῥαἵ6Π5: ΠΑἴΠΠΙΠΟ ΓΙΠΠ1: 
6επιίς αιιάῑςν ιά αἆ πας «ο[ᾶς 9ο 
Αυἱαπι σε]ενί (ταπῇτο σιαᾶα, 
Οπεππαις ἆατο ὈτασΠία παῖο 2 

(11 

Μπορίς ΙΤ. 

Ἐκ απο ποῄβτος. γεβτα, ριε]]α., 
Ψος ρει[οπιίε Ῥπωπί[α Ίατες, 
Ίοῦ απ! {επίο τοπ] απι δ16 
Ῥιοίειτε Ῥεάσπι. Ψάεο, νἰάςο»., 

ος ρο/ῖ ππ]τος ἴθ- παϊθ. ἀῑςς. 

ΔάΠιίησε ἴ1ος  εοπιρἰεσιις 
Ύρετα πιαϊτίς: παίας τηα]ῖς -. 

Αάΐμπςε μας. 

Έτ οστα]αῖς Ἱησα οοἶία σοπιῖς. 85 
Φηρεῖ Πο ΠΙΠΊετος Γιής ουυπιὂτα, 

ει ο ΙαΠΠ.ἔε ρε» πες {ρεταῖο.. 

Έτιοι Πἱ5 ι]Πῖς απἹρ]οχα Ρᾶτοῃς 9 

θυίά ἴαπι ἀϊσαπι ΕὈί» 4ονο πιοἆο. 

Νίαπίδιι5 ρα]τετ ἴο οϱΗΙΙΠΡΕΠΣ. 

Διαιις’ 

αμαῖς παροίχες κοὶ τὸν πλόχαμον τὸν μελανόχ ρου». τῶν βορστρύχων της σης χο- 
σης, ὄρεγε ὀήλοσυτι, σκιῶ. ζαν τὸν ἐμην δέρη». 

αελπίστως καὶ ἄπροσορκήτως. τέ σοι εἴπω, πῶς προσςέγξομαί σε; καὶ πᾶς 
αν λάβω οἀπέλαλυση τῶν παλκις ειφροσυνῶ», 

ζὼ μόλις ἐπιφαγνεὶς, ἐπιόγμήσας ς 

περίο 



40Ο ΕΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]Ι. 

16 Πολνέλμιτον ἁδονὼν 
17 Ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο 320 
15 Περιχορεύουσα», τέρψι 
19 Παλαιᾶν λάδω χαρμοῶν» 
20 Ἰω τέχος. 
21 Ἔρημον πατρῷον ἕλίπες ὃόμον» 
22 Φυγῶς ἀποςαλεὶς ὁμαίμου λώξὰ 

23 ᾿Η ποθεμὸς (Φίλοις» 

24. ᾿Η ποθεινὸς Θήζαις. 425 
25 ὋΟνεν ἐμάών τε λενκόχροὰ Κείροµα!ν 
26 Δακρυέεσσαν ἰεῖσοα πενθήρη κόμαν, 
27 ΄Απεπλος Φαρέων λευκών, τέκνου 
98 Δυσόρόγαια ὃ) οἰμιδὶ τεύχη 
20 Τάδε σκὀτ αμείξομαι. 
30 Ὁ ὃ) ἐν δόμοισι πρέσδυς ὀμματοτερῆς» 330 
31 ᾽Απήγνας ὁμοπτέρου» 

: 42 Τᾶς ἀποζυγείσας ὁόμων ο 
33 Πούο ἁμίιδάκουιον 
34 Αἰεὶ κατέχων, ὠνῆξε μὲν ζέβους 
35 Ἐπ) αὐτόχειοά τε σβαγὰν» 
36 Ὑπὲρ τέρεμνά τ᾽ ὦγχόνας » 
47 Στεγάζων ἂρᾶς τεχγοις 
35 Συν ἀλαλαγαῖς ὃ) αἰαγμάώτων 
309 Αἱευν σκοτίχ κρυπτέται, 

.) ιο») ὼ1. 

περισκιρτῶσαχ πολύστροφω καὶ Σὸὺ σκίρτηµα, κοὶ διὰ τᾶ» χειρῶ», καὶ διὼ τῇ 
κόμης ἅπαντο καὶ τὸ ἐκεῖσὲ Φέρον καὶ τὸ 9εῦρο: ἔρημον ἕλιπες πατρῷον δόµον 
«ἐξέριστος ἀποπεμοδεὶς ἀδελφοῦ λώρη , ἕτως ποθούμενος Φίλοις, ὄτως ἐπιζητού- 
μτνος θλβοις' αΦ οὗ, ὦ τέκγο», καὶ τῇ» ἐμμν λενκέχρο κόμη» ἐκειράμην, ἀφιεῖ- 
σ, Φωγήν ὀηλογετι. θρ/νώδη μετὰ ὁᾳκρύων, ἄμέτοχος λενκῶν ἱματίων ὑπάρχουσα. 

σδ 

- 
- 

3 



ΕΥΝΕΙΡΙΡΙΣ5 ΡΗΠΟΕΝΙΡΒΘΑΕΣΕ. 

ΑίᾳΠ6 οαρΙΠἱ5, Ἡπς πιο ν6Γίῃ6» 
Ἁυτ[ας ὅς λαο, αιαίία αιιοπάαπι 
Ἐπ]ίετα » πηϊΠί ραιιά]α το ἆατη 9 

Ἐχ/{αί ραιτίω {οἷα ΠαυίΠ, 

Ναϊς» Ἱπιροτίο Εταιτῖς ΙΠίΦΙΙΟ: 
Οαοπαπ ΤΠεδῖς ἁρῃάστίππα, 

ΟΩιαπτας. εατῖς «αγάοι απηϊςί5 

Οετια ε6ο [επι ἀἁσπιε[α «οπιᾶΠι 
Τοιο αὈίϊθσί νατίῖεο «3Π05. 

ΊΆοΠ πιο οχσο]μῖε σαπάϊ]άα νο[ῖς, 

Φεᾷ «οπνεπίεῃς ΙαέτΙοις. αἴει 
Οµπχῖε απ]ϊόᾳς, Ῥατοτ Ιπίογοα 

ΟἸασβις τεπαῦιῖδ, {μππίης οα[Π15, 

Οὔστεῃς ΙαεΠεπιίς ππα]ε ἀῑνι [απ 
Ῥας., απο Πεϊιοιαι {ῆα Εαῑϊα ἁοπιῖς» 
Ίαπι ἀΠροῄιος Ιπβίῖε επ[ρς» 
ιτ {6 ρτορτία οσάε οταεπῖεί : 

Ίαπι Ιθ[οτος {ρεξταϊ ποάος 

Μοῖα ἵπ ηαίος Ποιίεπάα 6ΕΠΙΕΠΕΣ 

Ει πιη]ία 4ΜςΤΕΠΣ» (τηβία εἰααπς» 
Ειισίε ἵΠ ἱεποῦίας. 

πλ 

4Ἱ 

329 

.» 3 στ 

335 

τε 

29 πα καὶ σκότια τρύχη διαδέχοµοι» ὃ Οἰδίπευς δὲ ὃ τῶν ὀμμαάτων ἔστη» 
τοῦ ζεύγους τοῦ συγγεικοῦ . ἤγο υν ὑμῶν τῶν δύο ἀδελφῶν τῶν χωρ λΙσθέγ-- 

Ε 

τς τῶν δόµω»., ἐπιθυμίαν περίδακι ρυν ἀεὶ. ἔχων, ὥρμησε μὲν κα).. ἐπ᾽ αὐτέχειρα 
σφγη» ξίφους, καὶ ἐπὶ πγγ μονὴν ὑπὲρ τὸ ὑψηλὰ οἰκήματο,. µετῶ στ τέγαγ μοῦ ἐπα- 
εώωεγος αρᾶς τοῖς τέκνοις. ἐπὶ ἄλαλαγμίένοις δὲ θρηνημάτων ἀιὲν ἐν σκοτίᾳ κρύπτεται- 

π 
φὲ 



43 κΤΡΙΠΙΔΟΤ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

... 4ο εδ 8 τέχνον, καὶ -- γαμοισι δ) κλύω 
ο 41 Ζυγέντα, παιδοποιὸν ἀδονὰν ̓  | 349 | 

42 Ἐένοισω ἐν δόμις ἔχεν» 
41 Ἔξνου τε κᾗδος ἀμφέπει» 
44. ("Αλασα ματεὶ τάδε» 
45 Δαΐω τε τῷ παλαιγενεῖι ) 

46 Γοµων ἐπακτῶ ἄταν; 345 

47 Εγω ὃ᾽ οὔτέ σοι πυκὸς οἰνήψα (θῶς 
45 ἈΝόμιμο ἐν γάμοις, 
409 Ὡς πεε έπει ματοὶ μακαρίᾳ ' 

ο 50 ἸΑνυμέναιια δ᾽ Ἰσμηνὸς ἐκηδεύθη, | 
ΦΙ Λουτροίβόρου χλιδᾶς᾽ αῦο 

ο Ανα δὲ Θγβαίαν πόλυ 
Ἕπου 3 ᾿Εσιγάθη σᾶς εἴσοδος νύωφας. 

54 "Ολειτο "τά", εἴτε σίδαροο» 
55 Εἴτ᾽ ἔρις ο εἴτε πατὴρ ὁ σὺς αἴτιος » 

σό Εἴτε τὸ δχιµόιον 355 

ο 57 Κατεχωμασε δυμασιν Οἰῤπέδα " 
Ν 

«σος 8 Πρὸς ἐμὲ γὼρ κακών Ἐμολε τῶνδ' ἄχη. 

πα ω  πώ 

- ΟΡ... Δεινὸν γυναιξὶν αἱ ὃ' ὡὠδίων γοαὶ» 

Καὶ Φιλότεκνόν πως πᾶν γυναικεῖον γένος. 

ΠΟΛ. 

ω καὶ παιδ2ποιόν ἡδον»» ἔχειν ἐν ξένοις δέµοις, γυνουκὶ συ-- 
ἔρείον πελέπει», γάμω ἐπαχ στὸν ἄτη»», λέω βλάβην γά- 

ν, καὶ ό ἀλλοτρίδυ φέγους. οὐκ «εἰσὶ τό δε θυς 
ναί. καὶ ἀπὸ τοῦ Λκίου τοῦ παλαιοῦ. ἐγὼ δὲ οὖδα- 

μᾶς 



ΕΝΕΙΡΙΡΏΙΦ ΡΗΟΕΝΙΦΕ6ΑΣ. 

Το εοπ]αρῖῖ 

Εστί Ιπίοισα » Παῖθ6» Ρο 949 

Έαμια οχτρΓΠο ἀμίςσπι ἐπαίαπιο 

Όῶτετε Ῥτοίεπ. {πιι] αχἴεΓΠΟΡ 

Οοἵετε αβϊποδ» ὈΠ[ο ρατεΠΕΙ» 

1, αἱᾳ5 ὁς φιοά ποη (αιιάςέ Υ18. 

«Ῥεβειη» ρείξεαι», [ειτε Πές ΄{ΟΓΗ5. ος 

Ίομ 65ο πιαϊιτί π]οτο. Ροσί 
Τα-αιμπ΄ αεεξπά{ τες ΙήραίΠ1 
οι Ρρεττεριηῖ «α:πΙίπε {ε[ῖου 

Ῥιτίσαμο επος αὈ]ε αγειιδ 

1μπειος αη αἱ. Ἠονα πιρία μαι 356 

Οἶπι ἁπίία ἁοπιαίσ , ἴοπις Οσγσίαπι 

Ἆίοα ἰπάς ας οοπἰοίξε µτόοιῃ. Ἱ 

Ύ οἱοβηΏῖ» ναἰεαηῖ» {νο Πὶ5 {εν 

Ἡ Ιοἰεπειίς 4πποτ» ἀΠςοΓδαΠΕ {41ου 

5ευ οπι[α ραῖοι» «νε Οε[ροόσ 

Οµανία ἰπέείίαπε ος. ἔατα. σπα. 855 

Τοταπι εχ οπὶ ραττο πιαίοσι!ὴ 

1η πό Ιμδ5 πιῶτοτααθ «ασ απε, 

ια  αδ στα, 

ΟΠΟ. Κας Ἱῃᾶσηα ῃατεία: Πηασπιῖς (η. πίκιι ἀοίος: 

2» Λπιαξ πάς παῖος ΟΠ1ΠΟ 1επη]ήθμΠῃ σοης. -- ο) 
Ώ) 

ΡΟΙ, 

μῶς σοι ἐν τοῖς γάμοις ντ» Φῶς πυρὸς νενομισῤένον, λλήπερ ὔ ας σι ον νι 

χεῖ. ἐπεγάμβρενὴη δὲ τῷ "Αργει ὁ Ἰσμηνὸς .Ρνμέταλαδὰν «τί ογοίων τῆς 
λουτροφόρου χλιδής. ὃ ἐστι μήτε Ἡαίωή ἀκούσας πε λουτρά σοι ἐκπέμφος- 

πο ος φύ. 



Δ4 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΊΙ: 

ΠΟΛ. ἹΜβῆτερ, Φρονῶν εὖν κοὺ ϱροῶν, ὢᾷ.κόμην 469 
Ἐχθροὺς ἐς ὤνδρας᾽ ολλ᾽ οἰναγκκίνς ἔχει 
Πατρίδος ἐρᾷν ἅπαντας ' ὃς δ᾽ ἄλλως λέγει, 
Λόγοισι χαίδει, τὸ δὲ νοὺν ἐκεῖσ᾽ ἔχει. 
Οὕτω ὃὲ τᾶρξους εἰς Φόδον τ' ἀβικόμη»» 

Πὴ τις ἂδλος µε ποὺς χασιγγήτου ατανν . 36 5 

ὍὭσε, ζζήρη χεῖο ἔχων» δ ὥσεος 
Κυκλῶν πρόσωπο» λθου. ἓν δὲ μ’ ὦζελεῖν 
Σπονδαί τε, καὶ σι πίσις. ἤ µ εἰσήγαγε 

Τείχη πατοῷα πολύδακρυς ὃ οβιιόκην 

ο. 

/ / λ Ν αλ ει 
Χοόνιος ἰδὼν µέλαθρα», καὶ βωμοὺς θεών» 37ο 

κ -Ἡ ῃ / .- 3 ὁ {ο , / . θςεξ Γυμνάσια 9), οἶσω ἐνετράην,. Δίκης 9 ὕξωρ 
Ὦν οὐ δααίως οἀπελαθεὶς, ζένην πὀλευ 
Ναίω, ὃ ὄσσων όμμ ἔχων δ1ησυῤῥοῦ». 
Αλλ’. ἐκ γὰρ ὤλγευς ἄλγος αΌ, σε δέρκομλί» 
Κάρα Συρηκὲς, καὶ πέπλους µελαγχίαους 325 
ἝἜχουσαν. οἵ μοι τῶν ἐμῶν ἐγὼ κακῶν. 

Ὡς ὃευὸν ἔχθρα, μῆτερο οἰκείων Φίλων» 
Καὶ ὀυσλύτους ἔχουσα τὰς διαλλαγάς. 
Τί γὰρ πατήρ µοι πρέσξυς ἐν δυµοισι δρᾷ, 
Σχότον δεδορχώς» τί ἂξ. κασίγνήται δὺ2 5 

Η που ςένουσι τλήµογες θυγῶς ἑμίς. 

ΙΟ. Καχῶς Φεῶν τις Οἰδίπου Φδείρει γένος. ) 
Οὕτω γὰρ ἠρζατ᾽, ἄνομοα μὲν τεκεὶν ἐμὲ. 

ω ορ Ω 

οκῶς δὲ γημαι πατέρα σὀν, Φύναίτε σ 

τος τί ταῦτα» δε Φερειν τὰ τῶν 9εῶν. 4δς 

Ὅπως ὃ᾽ ἔρωμαι, µή τι σὴν δάκω Φρένα» 

Δέθυιχ”, ἃ χρήζωι διὰ πόθου ὃ᾽ ἑλήλνία, 

τοις 



ΡΟΙ, 

ΕΝνΝΕΒΙΡΙΡΙΣ ΡΠΟΕΝΙΕΟΣΑΣ, 

Έπ νεπ]ο αἆ Ποίζεδ, παΐες: ἱπιρτπάσης Πιασίς 
{9 Ῥτπάέηςπε ἁπΡίίο: οοσίπιαζ {οὰ ραϊγίαπι 

32 Αππατε οὐπότί: Παιπῖς τὰ ἆς {6 περαί» 

5 Ιαὐἱαῖ {6 Ἱπαπὶ νοςθ» ΊπςΠς αἰὸ ταρίς. 

0 

322 

12 

Λί πιο ππς οι]πῖσπι ἴαπζις ἱποσ[ῖε ρανου» 

Ῥοατβάϊα {ταϊτῖ πο πηΠί ἱπιοπιαϊ πεσθίῖ]» 

Οσμἷος ἵπ Ἱθαπι τ1ὲ Πδαιις οἰγοιπιίθοσγίπι 

Αιπιατς οπ{ε ἀεχτεταια. αἲ πιο ΠΠΙΠΙ 11ναξ, 
Εϊάος ἔμα», ὃς {αστα ρᾶξία, αιιῶ πλο ἵπιτα ραϊτῖς 

ἼἹαχοις ΠΙΙΙΟ5. νεπίο, ΠΟΠ Πείι πα, 

Ταπάσπι Πος τεν]{εῃς [ππαι αταιε αἴας Ὀοεήπα, 

ΦγπηΠαῄαα ΠΕ» 1η φησί αἀο]αὶ ὃὲ Ὠΐτεςς αηι185» 
Ίο Ίο ΡΗ]/15 υπάς, ρετορτίπαπι «οἱο 

Ὑτοεία», ΡετεΠΠΕς ΙγΓίσαΠ5 Ι46ΠΓΥΠΙΙ5 ΡεΠᾶ5. 

σα οὐ ἀοίοταδ ΕΙ αἀοφιια» τῖ νϊίάεο», Ἱπθος 

Ροἷε5» απιϊέα (ᾳπα]]άα αἴγαζοςν εοπιῖς 

Ὦο σαρίτε νυ]βδ. Ρτορίεί Ποι Ιαξεας ππεος, 

Θαπι ἀίτα ππαϊει τας», ἁοπαῖ ἀῑ[σοτάΐα » 
ΟμαΠῃ ραςίδ Ἠσο {ρες οἷῖα ἀῑΠεί[]ες Παδεπτο 

«οποχ αιιίά απἴθιῃ βοπἴος ἱπίτα εοάος ασῖτ, 
ὑρεξταμς ἴεπεθτας» αιἰάφιιο ϱειππππ ἀιια 9 
Θωμἱά, απο ἓ πηθα πο οχ[ἶνα πη[θγαπῖος σοπΙΏἳΘ 
Μαἱε ας Ώεοτηπῃ ροιάϊτ Οεαἱροάς ἁοητάμῃ. 
Γία εΦρία τες εξ: πηρτίας Γεσῖτ ρατογ 

Μα]ας Ἱπτα εοπῖτα ρερετί 6σο: αίαιιο Ηίης ἔα {άεις. 
θεα [ία απογ[αη ο {οιτο πος ΓαἴΠπ] ἆοσοτ. 

Εχαπίτετε ανεο πηη]τα, αἱ πο πιοτάσθηϊ 

Τ]δί «οί» Ιαδοτο. ειρίο», { ραϊοιῖδ» ἴβπιση. 

Ἡ 3 

46ο 

365 

379 

5 

35ο 

Ἴσδς 

τοι. 



46 ΠΡΙ ΡΙΠΤΙΧΟΤ ΟΤΙ ΝΤΣΣΧΕ 

ΠΟ. Αλλ) ἔζερωτα» μηδὲν ἐνδεὲς λίτης. 

Α γὰρ σὺ βούλει. τὰςτ ἐμοὶ. μῆτερ. Φίλα. 
ΙΟ. Καὶ ὃή σ᾿ ἐρωτῶ πρῶτον, ὦν χοήζω τυκεῖν. 300 

Τί τὸ ςερεσθαι πατείδος» ἢ κ:κὸν μέγα. 
ΠΟ. Μέγισον. ἔργῳ δ᾽ ἐσὶ μεῖζον, ἢ λὸγη. 
ΙΟ. Τϊς ὁ τρόπος αὐτοῦ» τί Φυγάτιν τὸ ὃυσχερες. 
ΠΟ. Ἐν μὲν µέγισον» οὐκ Εχει παβῥησίαν 
1Ο. Δούλου το εἶπας» μὴ τη. ὅ τις Φρονεῖ. ο ος. 

ΠΟ Τὰς τῶν κρατούν]ων ομαθίας Φέρει χρεών. 
1Ο. Καὶ τοῦτο λυπθὸν, συνασοίρεῖν τοῖς μὴ) σοῴφοῖς. 

ΠΟ. ἸΑλλ’ εἰς τὸ Κέρδος παςὼ Φύσι δουλεύ]έον.᾽ 
1Ο. Αἱ ὃ᾽ ἐλπίδες βέσκουσι Φυγαδας., ὣς λόγος. 

ΠΟ. Καλοῖς βλέπονσί γ᾿ ὄμμασιν, µέλλουσι δὲ. 49ο 
ΙΟ. Οὐδ) ὁ χρόνος αὐτῶς δεσα2ησ᾽ οὔσας κενᾶς. 
ΠΟ. "Εχουσιν ἀζθροδίτη» τή’ ἠδεῖαν κακῶν. 
1Ο. Πέθεν δ᾽ ἐξόσκου » τον γάμοις εὑρεῖν βίο. 
ΠΟ. Ποτὲ μὲν ἐπ᾽ ἦμαρ εἶχου, εἶτ οὐκ εἶχο ἂν. 
ΙΟ. Φιλοι δὲ7 πατέὸο καὶ ζέγοι σ᾿ οὐκ ὠβελσυν. .4ο5 
ΠΟ. Εὖ ποάσσε. τὸ Φίλων δ οὐδὲν, ἤν τις δυσυχῇ. 
ΙΟ. Οὐδ) ἡ ̓ υγένεια σ᾿ Ἶρεν εἰς ὕψος µεγα. 

ΠΟ ἸΚανὸν τὸ μὴ "χευ" τὸ γένος οὐκ ἐξοσκέ 'μ8. 
1Ο. Ἡ πατρὶς, ὣς ἔοιχει ΘΦιλτᾶ]ον βροιοῖς. 

ΠΟ. Ονδ ἐνομέσαι δυναιμ᾽ ἂν ὡς ἐς) Φίλο. 41Ο 
ΙΟ. Πῶς ὃ) ἦλθες Άργος; τή) ἐπίνοιαν ἔσχερες. 
ΠΟ. "Ἔχεησ᾽ ᾽Αδεάςῳ Λοξίας χρησμόν τα. 

1Ο. 

τα έδαις βέσκευσ αἱ ἐλπίδες, καὶ ἡ προσδοκί τοῦ ἐπιβήσεσθαι τῆς πατρίδος. . 

΄μμασι καλος ἐρῶσι) αἱ ἐλπίδες, ἀλλὰ βρολύγουσιγ. οὐδὲ ἡ πολλὴ παρότασις τοῦ : μες ζ 
πρώου διασαφεῖ αὐτῶν οὔσας µαταίῶς; «τέρφιν τωὼ ἡδεῖαν ἔχουσω πρὸς τὰς συµ.- 

Φοράς. 



ΕΥΝΕΙΡΙΡΙΡ6 ΡΠΟΕΝΙΦςΑΕ, {7 

ΡΟ, Εκαπαία: ΠπΙΠ οπιέῖο. αποά ΠοξΗπα γεα]ίς: 
Οἱ παππφιε εἰδΙ ΓηΠῖ οατα» παὶΠὶ Π]αῖετ Ρρίασθῃί, 

106. Ἠοε τε εΓσο ριίπαπα» {εἶτο αιιοά οοτάϊ ε[ῖ, τοΡο: 309 
. ΝΙαΡΠΙΠΙΠΕ Ῥαϊτία ν]νοεία εχῖοττοΠΙ Ππιαίιιπι 

ΡΟΙ,. Μασπαπι» ος αἀςὸ νειδα», ααΠι τος 6{ὲ στανϊς, 

1090. Ου8 ομι/α» ασε {εδ ἴαια Ρριανε αχ σπα [ασίτὸ 

ΡΟ, Ῥτπιὴιπ Ισᾳπεπάί πι]ία Πθεττας αεί, 

100. δοτνίία ΠΠΕΠΠΟΓΗ5» ποΠ Ιοᾳῖ», αι [οηείας, 405 

ΡΟΙ,. 5οά ὅς ροϊεπταπα Ῥοτ[οιοπάα ἱπίοίεα οἵξ. 
1060. ὨὈιβιεϊϊα «οπἀεβρετοε ἀεβρίεπείδι». 
ῬΟΙ,. Θεινίτο αιιΦ/έας Ρτατοι Ιπσσπίαπι ἆοςοῖ. 
100. Βρες αππε ρα(ίεµπε εχ[α]επα, {απια πὸ τοῖσι 
ΡΟΙ,. Βἱαπάο τἀθπίος οἱ8. {οδά τατά Π]ηῖς, Δοο 

1006, Ένρο οε[ε ναπας Ίοηρα ἀθιοχίτ ἀῑςδ. 
ῬΟΙ,. Ι,οποοίπατιτ Πἶ5 νεπιι {επιροτ πονα. 

100. Αι πάς Ρας απῖο οοπἰισίαπι εἰδί 3 

ΡΟΙ,. Νυπς παθϊαδ αἰαι]ά, πππς 6σοῃς υ]χί ἵπ ἀῑσιῃ, 

100. ῥῬαιτίσπε απιὶαί πἲἱ ἆαδαπε, πῇὶ Πο[ρίτες 2 4ος 
ΡΟΙ,. 5ἱ5 πδαιε Γο]ϊκ. παϊ([ε απιῖςος ποπ ΠαὈεῦ, 

100. Ίϊὲε ποππο ἵπ αἶταπι εα]ία ποδί]µτας ει] 9 

ΡΟΙ,. ἉΠετιπι εβ ερετε; ππε ΠΙεΙΙΗ Παιιά α]αῖε σεπις. 
100. Ῥαϊτία εβ Ποιπϊπϊθης 61σο τος ἀι]οί πια 

ΡΟΙ,. Ἐρο {ιπάο». απαππ Πτ ἁμ]αῖς, Παιιά ροίῖπι ας[εα!, 41ο 
του, ΄ Ῥετετες΄ πε Αιρος» μες Οἱ τατίο Γαῖτ 9 

ΡΟΙ,, Εαιϊάϊοιᾶι Δροία οἄτπιοῃ. Αάναίο ἀθαίς, 

ο ο το πω ἐερδα .ς ο Ως. ο ὧπο παΐου δὲ πόρου ἐτρέφου πρὸ τοῦ γάμου. ἐν µίᾳ ἡμέραᾳ εἴον τροφὴ»; 
ἐν 3 ὶ ῴγος 5 ᾖλθε ".. κοὶ οκ εἰς ἄλλη ) ; 



45 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΛ]Ι. 

ΙΟ. Ποῖον» τί τοῦτ) ἔλεζας » οὐκ ἔχω μαβεῖν. 
ΠΌ. Κάπρω, λέοτί 9) ἆρμόσαι παίδων γάμους. 
1Ο. Καὶ σοὶ τί θηρῶν ὀνόματος µετῆν. τέκνο». 4:15 

ΠΟ. Οὐύκ οἵδ)' ὁ δαίχων μ ἐκάλεσεν πρὸς τὴν τυχη». 
1Ο. Σοὸὲς γὰρ ὁ 95ός τήι τρόπω δ᾽ ἔσχες λέχος. 
ΠΟ. Νὺξ ὧν. ᾿Αδράσου δ᾽ ἦλθον εἰς παρασάδας. 
10Ο. Κοτας µῶείων, ᾖ Φυγὰς πλανώμενος. 

ΤΟ. Ἡν ταῦτα κῥτα ὃ᾽ ἦλθεν ἄλλος αὗ Φυγας. 420 

1Ο.  Τϊΐς οὗτος» ὡς ὤθ ἆθλιος κἀχεῖνος ἦγ. 

ΠΟ. Τυδεὺς, ὂν Οὐέως Φασὶν ἐκφῦναι πατρός» 

1ο. τί λα, δ ἐμᾶς δητ᾽ "βδὀρασος εἴκασε. 

ΠΟ. Στοω:υῆς ἐς ἀλκὴν οὐνεκ ἤλθομεν πέρι. 
1Ο. ος Ταλαοῦ παῖς συνῆκε θέσφατα. 425 

ΠΟ. Κόάδυκεν ἡμῖν δυο δυοῖν νεανίδχς. 
1Ο. ΤΑ εὖτυ χεῖς οὗν τοῖς γάμοις» ᾖ ὀνσυχεῖς. 

ΤΙΟ. Οὐ µεμπτὸς ἡμῖν ὁ γάμος» εἰς τόδ ἡμέρας. 
1Ο. ΄ Πῶς ὃ᾽ ἐξέπεισας δεῦρό σοι σπέσθαι σρα[όν. 
ΠΟ. Δισσοῖς  ΑΆρλσος ὤμοσεν γαμδροῖς ΤΧδΕ ο 439 

Τυδε τε» κἀμοὶ, σύγγαµος γαρ ἐς ἑμὸςν 
”Αμϕω κατάζευ εἰς πάτραν πεόσθεν ὃ ἐμέ. 
Πολλοὶ δὲ Δαναῶν καὶ Μυκηναίων ὄκροι 
Πάρεισι, λυπρΏ) χδριν, οναγκαίαν δ᾽ ἐμ2ὶν 

Διδόώιες. ἐπὶ γὰρ τὴν ἐμὴγ «ρχτεύοµαι 415 
Πόλυ 9εοὺς δ᾽ ἐπωμοσ ὡς ὠκουσίως 

Τοῖς Φιλτάτοις τοκεῦσι ἠράμην ὅσευ. 
2 » 
Αλλ 

µε ἴγαγε εἲς τὸ "Αργος. τί κατὰ τοα το ἕλεξας; οὗ δύναµαι νοῆσαι. ἔχρησε ὁῶ- 

σε τὰς θγατερχε λέρτι καὶ κ ὥπρω. καὶ τίς σοι σοῦ ὀνόματος τῶν θἡρῶν  µε- 
πουσίε, τέκγον» οὐκ οἶδα. τὸ εἰμ ερ νο ήγ ε» ἡμᾶς εἰς τοῦτο σης σωγτὶ υχίᾶς. 

κατῶ 



1ος, 
ΡΟΙ:. 
1ος, 
Ρ6Ι, 
1ος, 
ΡΟΙ. 
1ος, 
ΡΟ. 
1ος, 
ΡΟΙ.. 
1ος. 
ΡΟΙ,. 
1ος, 
ΡΟΙ; 
100. 
ΡΟΙ;. 
100. 
ΡΟΙ; 

ΕΥΒΙΡΙΡΙΣ» ΡΗΟΕΝΙ556ΑΕ, 

Ουἱά ε[.., αιιοᾷ ἵπαιῖς Ἡ πΠΙθηῖ6 ΠΟΠ οπρίο {ἀπῖς. 
ΛΡιο ἅ Ιεοπί Πἰίας ΙμίΠῖ ἆαιο. 

Οµἱά Πσο ΓεταίΙΠΙ ΠΟΠΙΙΠα αἆ το ρογήησπί 2 
ΆΝοπ νἰάεο. {οἱ5 Πως οδΓἱβῖῖ Γατο πηΠ]. 

ραρίε Ώσοις. {οά ρατία ααὶ οοπίπης εἰδί 9 
ῬοιΠΟΣΧ ααϊνί Εοτίο Αάἀτα[εος Ίατας. 

Απ απῶγίίαμς ομδ]]6, Πῖ οχίοττος {οἱσπιρ 

οίς ε{Π: ἀεἰπάο ὃς αἷίει αχιοττῖς νοπξ, 

Φις Πίο ἔαειῃ ρατίτο εκ «91ο πηί(ει 2 
Τγάει5 ρατεμεῖς Οεποῖ σοπίειις {πτ1. 

Ους τεχ Αάτα[ις νος ρᾶγες Εοοῖς [ογίς ο 

Φιοά ατε ρτορίει {ἔτασιίας ριισπανἰπι]ς. 

Λι τάπ Τα]αϊάες {οπ{τ οτας]ἰ Πάσα» 

ἸΝαϊαδαμς6 σεπα(πᾶς εοπίηρες ποδίς ἆθά[ε, 
Ιω{αι/ία {οἵ5, απ Γαία εοπϊαςἰί Γι ὁ 

Ὑ]άεο, αποά αἶιδ Παξέοπιις οπἱραπι, π[]η], 
Οιαπαπ ατα Ρο[ὲ ἴο ἕαηια ἑταχῖΠ] ασπηῖπα 
Εἰάσιπ οβ[σαταῖ ΙαΓοϊηταπάο {οεας 
ΜΙΠΙάΠς, ῶγάθοαια., {5 σόπεῖος ἀ1ος, 
δοά πια ΡΠΙΟΙΕΙΙ» Γοάάϊαταπα Βπῖδας. 

Αάίιπι Ὀαπαϊἁἧτπι ρτϊποῖρος οἴηπες πηΠί, 
Ῥι Πος Ἀγερπας, ε[βα Ρις [Πάϊαπι» {εἆ Ίος 

δα ποσε[ςε ε[. Ῥαϊτίαίη ΟΡΡΙΙ6ΠΟ ΠΙΘΗΠΙ» 

Έαϊεοτ : Ώεοδαίθ ἴεΠοί» εκ απίπιο ἀοῖσῖ, 
(α1ο5 Ῥοεηῖες αἴπια απο (εττεί τη6α. 

49 

415 

439 

495 

ορ6- 

κατὼ τί δὲ ὑμᾶς ὃ "Αδραστος ὡμοίωσε τοῖς θηρσὶ; διότι ἠλύομεν εἰς µάχγν ἔνεκοι 
τη 3 , ε σι - 3 ν , οκ τς στρωμδής. ἐν τούτῳ ὁ τοῦ Ἑαλαον παῖς "Αδραστος ἔγνω τὰ μαντεύματα : ναὶ δήλο- 

: η 1] ο τλρες ο ης ας 
ντι, καὶ ἔδωκεν ἡμίν τοῖς δυσὶν τὰς δύρ αὐτοῦ. θυγατέρας, ον 2 

σ ἄλλ" 



ο ΕΤΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

2Αλλ᾽ εἰς σὲ τεγει τῶνδε Δάλυσις κλκῶν» 

Μήτερ. δαλλάξασαν ὁμογενεῖς Φίλους 

Παῦσαι πόνων µε» καὶ σὲν καὶ πᾶσαν πόλῳ, 449 

Πγλοι μὲν οὖν ὑννηθὲνν αλλ ὅμως ἐρῶ. 
Τὼ χρήµατ ὠνθῥώποισι τιµιώτατα» 
Δυγαμήν τε πλεύση» τῶν ἐν ὀνθρώποις ἔχει, 

Α Ὑγ µεβήκω» δεῦρο µυρί ἄγων 
Λόγχη πένής γὰρ οὐδὲν εὐγενὴς ονήρ. 445 

Χο. Καὶ μὴν Ἐτεοκλῆς ες δαλλαγοὸς δε 

Χωρεῖ. σὸν ἔργοω» μῆτερ Ἰρκάςη», λέγευ 
Τοιούσδε μύθους» οἷς δαλλάξεις τέκνα. 

ΕΤΕ. ἸΜῆτεο, πάρειµι» τὴν χάριν δὲ σοὶ διδοὺς 
"Ηλθον.. τί χρὴ δρᾷν» ἀρχέτω δὲ τις λόγου. 45ο 

Ὡς ὠμθὶ τείχη κἀὶ ἕυνωσίδας λόχων 
Τάσσω». ἐπέσχονν. πόλω» ὅπως κλύοιµί σου. 

Κοιὼς βραξείας, οἷς ὑπόσπονδον μολεν 

ς Τοόυδ εἰσεδεξω τειχέω», πείσασᾶ µε. 
ἸΟΚ. Ἐπίσχες οὔτοι τὸ ταχὺ τὴ δίκην ἔχει 455 

Βοαδεῖς δὲ μῖθοι πλεῖςον ονύουσιν σοο». 
Σχάσον δὲ δευὸν ὄμμα, καὶ θυμοῦ πγοάς 
Οὐ γὰρ τὸ λαιμότμήῇο εἰσορᾶς κοέρκ) 
Γουγόοεν δελέβὸν δ᾽ εἰσορᾶς ήκον; κ σὀν. 

Σύ τ αὖ πῴόσωπον πθὸς κασήγνή; ο) σρέφε. 46ο 
Πολυνεικες' εἷς γὰρ ταύιὸν ὄμμασι βλέπω», 
Λέξεις μευον» τοῦδέ τ’ ἐχδεζη λόγαυς, 

Πα 

Ελλ’ εἰς σε ἀφορβ, ὅ μῆτερ, Ἡ διῶλόσις τούτων πῶν καμῶ, συνάξασ»ν ἡμᾶς εἰς 
ΘΦιλίκν παῦσα! καὶ ἐμὲ πώῶν» Καῦσαντην, καὶ πᾶσαν τὴν πόλη... Ὅτι ἐπέσχοῦ 

ἐρουτὸν δήλονότι, τάσσων τοὺς πολίτας περὶ τὰ τείχη καὶ τῶς συντάξεις τῶν ταν 
ρατω, 



ΕΥΡΕΙΡΙΡΙΣ5 ΡΠΟΕΝΙΡ5ΕΘΑΣ. 

Βροταπις ἆ ἴθ» πιαῖοι» Ώί ΒΠεΙ πια[{ς. 
οἱ Γο(Κἷς αἱπ]απῃ {ταίγοας ρασοίας Πα] 

Τήρίαά5 ὃς υγ ρατίτος απχῆ αμα {6υςς, 

9» ΝΙεΙποτατα ἁἰάιπι Ιςσας παπα πΙΗΓΕ 

» Πηρετῖα ορεςαι1ὸ- ρτίπια {αΠί πιογζαΠΠῃ 
 {6η[1. αἴαιεο {π απίπιος πια κίπ]ας νηες Παβσῃς. 

Ποταπι 61ρο νεπί «ΗΠ ζοῖ Πα(Ἱατάπῃ ασπηίπο. 
 Ἐσς πι άετα» ΡραπΡρεῖ σεπείε ΡΙῶςε]ατο ο τας. 

ΟΗΟ. Αά εο[οαπεπάπῃ ἁπότοι Ιδιοοσίες νεμῖε. 

Πος |απ1 ἐμογα» {οσβῇία» {οτπιοΏΙά α{Γ ορί15ε 
Ἐοἱοσατε ναίστετῃ {ταίτίδας οοΏςοσάἶαπ]. 

ΕΤΕ. Ἐπ., πιαῖει, αά[απι» στα Πος {Πίριεῃς εασν, 

ΟΩιμά {αοετε µηθ νὶςὲ. αὐῑμῖς Ιπαῖρίαι οφ, 

γι εἰνίαπι {ΠΗ8 πεο ρτογιππρεπ ία 

Οὐωτής ὃς αΓΠ18» Ῥᾶςϊ5 πα ἆἱ[σαπι {πο 

Ἐκ οτε Ίεσες: επίας ἵπ {ρειπ πιωβίδας 

Τιιᾶ ρτεςα Βία τεσορίις αΠσπία πιθο, 
1060. Μαπο. φαπἰταα ἱπίπιίσα {ο[Ιπαίο οί: 

”. Οοπβᾗα τατάα ρτονίἁ μπι εχειάιπε ορι5.'-. 

Ῥοππϊτίο (ουναπι ΙΗΠΠοΠ αἴαιιε απίπιος {γῃςρς. 

λομ {ια Ἀπεάιία εοτηῖς βΠσιίςοπιας σαριιξ 

Οειν]ςς ΠαρίΗΠ: Παΐει ο[ῇ» αἴιοπι εοπ[ρϊςῖς. 
Τε τα Απιυ] Ῥο]ψηίερς ος Γιαιγῖ (1ο 

Ὀδυνοαιία. νυ]εα πιεµς αἀνοτί[ο ἁαίαε 

1,οααί» ἃς Ιοᾳήσηίοπα τα[ας αμάϊεα, {ερ 

5τ 

449 

445 

439 

455 

Δ6ο 

οᾷ- 

πιάτων, ὅπως ἀκούσαιμί σου τὰς κοιὼς βραβείας , ἤγουν τὰς διαλλαγὰς, τὰς κρί- 

σεις, ἐφ αἷς, ἤγουν δ ἃς, ἐδέξω μολεῖν τογδε εἴτω τῶν τειρεών, πείσδασαά μὲ. 

ο ο) 
ε. 
οπύ- 



53 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΨΟΙΝΙΣΣΑΙΓ 

Πκρανέσαι δὲ σ(θῶν τι βούλομαι σοδεν' 
Ὅταν Φίλος τις ἀνδεὶ θυμωθεὶς Φίλω. 

Εἰς ἓν συνελθων , ὄμματ ὄμμασιν ὃδβ 465 

᾿Εῷ᾽ οἷς συνήκει ταῦτα χρη µόνον σχοπεῖν» 

Κακῶ» δὲ τῶν πεὶν µήδε)ὸς μνξίαν ἔχειν. 
Λόγος μὲ οὖν σὸς πρόσθε, Πρλή-εικες τέκνο». 

Σὺ γὰς εράἄτευμα Δοαναϊδων ἦχεις ἅ ο. 

"Αδικα πε οι ὡς συὺ (ής' κοηὴς δὲ τις 4Ο 

Θεὦν γένο]ο, καὶ διαλλακ]ὴς κακῶγ. ΦΙ10 

ΠΟ. ΄ ᾽Απλοὺῦς ὁ μῦθος τῆς οἰληθείας ἐῴφυ, 
Κού ποικίλων δεῖ τὰ "νδιχ ἑρμηνευμχτωνν 
Ἔχει γὰρ αὐτὰ πχιρὸν᾿ ὁ δ ὤδικος λόγος, 1 
Νοσῶν ἐν αὐτῷ. Φαρμάκων δεῖται σοον ") 4 
Ἐγω δὲ πατρὸς νο, πέουσκεφ μην | 
Τούμόν τε. κλὶ τοῦδ’. ' ἐκθυγεῖν χρήζω ερᾶς 
α- Οὔᾷπους ἐλὂ-η γέκν εἰς ἡμᾶς ποτε, 

Ἐ/ῆλθον ἔξω τῇσδ ἔκὼν αὐτὸς χθονὸς», 

Δοὺς πδ ὁ) αὐάσσειν πατρίδος ἐγιανιοῦ Κνκλον 45ο 
“Ὡς” αὐτὲς ἄρχειν αὖθις οἱνὸ µέρος λάξΑν9 

Καὶ μὴ. ὃν ἔχβρας τῶδε καὶ Φόγου µολῶν., 
Κακό τι δρὰσ-λι, καὶ παθεῖν, ἃ γίγνειι. 

νυ εί 

Οδ” αὐέσας ταν, ὁρχίους τε δοὺς Ψεοὺς» 
Ἔδρασεν οὖδεν» ὧν ὐπεσχετ, αλ’ έχει αξς 

Τυρωνίδ᾽ αὐτὸς» καὶ δόμων ἰμ2 µ-ρος 

Καὶ 

ἑπέταν τὶς Φ/) ς θυμωθεὶς ὦφορὶ Φίλῳ., συνελθὼ», ἐκεύω ὄνλλνέτι, τὸ αμτοῦ ζωμ- 

τα τοῖς ἐκείγου δώσχ. ταῦτα µόο) πρέπει σκοπεῖν ὃν ὅπερ ᾖλδε, τ ὦψ πρ2τέρων δξέκα- 
φών οαὴ μνήμην ἔχεῳ. : Ι ἀλήρεια λάγῳ χρητ ὦι ἆπὸι κίλῳ, οὗ γαρ ποικ ίλω» δέΐται 

πὰ δίκαια ἐξχγγελιᾶ». ἔχει γὰρ αὐτὰ τὰ ἆλη ή ἄφ ἑκντῶν τὸ εὔκαιρον" ὁ δὲ ἆ- 
δικας 



ΡΟ. υ.] 

πραγς ᾽ 
εχου 

ΕΥΝΕΙΡΙΡΙΣ ΡΠΟΕΝΙΣΣΡΑΕ. 

φαρίεητο: αἰῑηιιῖά απιΌο νο πιοπίϊος ΥΟἱΟ: 

» ὨΏμοτῖες απηῖεί ρο[ῖ ἴτιισοιη ἱΥαοιιπάΙαπι 

ο Ἱτετήπα (τη ππτας ππυταίς ουτι δις» 

.» Οποτπι εἴρο νεΠΙΙΠΙ ε[ῖ πας ἀεεεῖ {οἷα εκ[σα » 

. Ἐχροέτοταπίες (πας ἵπ]ητίας, 

Ῥνοτα {απὶ » παῖο Ροἱγηῖσοδ» ἔμαπῃ ε[ξ. 

Τι παπ]απς αἆ ε1ρεια ἆμαῖς Ατσοῄίσα ασπιηᾶ» 

Ππίατίᾶ ἱπαπῖς, τες: αἴαιε αὔπαπι Ὠεὖπι 

5οαπε/[ζει αἱῑαιῖς ἀῑτιπιαϊ ως ερτῖαπη]Πᾶ. 

οἰπρίεχ ὃς {π[ισαῖα νου οτατῖο ε[ : 

» Μιυ]ηρ]ίςο πος εσεπῖ Φηιια ΥετδοσΙπχ αΠιΡΙΕΙ1; 

. ἸΜάπι[ε[βα ρει {ε: οαα{α Γεά ἱπτῖς Πἱ 

ο ΝΙτίο Ίαροταης αιιθτῖς ὰ νοτυίς ορεπ. 

Έσο Ρίο ραϊοιμᾶ {Π{[Ιπεῃς «ΗΓαΠι ἆΟΠΙΟ 5 

Ώ1τα5 Επιείσσῃς» αιιας ὅς παλ αἴαα 1ί Ππιιἱ 

Ιη{οπ{ης οἶῖπι σοβίἴο ΙΠίοπίανεγαϊ » 

Εἶπες τε] {ροηῖς παϊα]ἰς {ο]ἱ » 

Ἐταϊτίαιε Ρραϊτιῶ τασπα οοποεΠῖ 4ΠΏΙ3: 

στ Γεεριτα «4ΡΕΙΟΠΙ Γδπιρογαπῃ αἰτετῃᾶ νίσθ» 

Ας ποπ Πῖ ε[οιῖ, ΠοίΙῃ Ιπ ΠΙΟΓΘΠΙ. Πππϊηῖ 

Εασετθ ας ρατί πεεε[ῇε αι ατα 11ῦςῦ. 

Τ]αο ἴ]ε ρερὶρῖε, 1δᾳιις ἰηταπόιπι ἀεάϊτ, 

Οι πυπε Πάεπι αἴηιια {άεία «ΟΠΙΕΠΙΠΕΗΣ» ἴσηοί 

Παο Ἱερῃα {οἶμς ὃς πιεί Ρρατίεπι Ιατί5. 

53 

478 

4ὔ5 

45ο 

485 

ΔάΠΙπι 

ος λόγος , ἑαυτῷ κανῶς ἔχωνν συΥΗΥ όρων δεῖται θεροπειῶν πεπσιδευµένω». ἐγὼ 
ωμράμενος τὸ ἐμὸν καὶ τὸ τού του συαςέρο, χρζζω» τας ἄρας τοῦ πατρὸς 

; 

Φε, ἃς ἐφθέγξατο ὁ Οἰδίπους εἰς ἡμᾶς ἐξήλίον ἑκὼν ἔξω τῆς ἐμῆς πα- 
ο» 

σ5 πα 



64 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΛΊ. 

Καὶ νῦν ἔτοιμός εἰμι, παμαυιοῦ λαξὼν» 
Στροϊον μὲν ἔζω τῇσδ᾽ ἀποςεῖλαι χθονὸς » 
[Οὐεεῖν δὲ τὸν ἐμὸν οἶχκο ὤνὰ μέρος λατὼν, ] 

Καὶ τῷδ' ἀθεῖναι τὸν ἴσον αΌθις αΌ χρόνον» 400 

Καὶ µήτε πορθεῖν πα]ρίδαν μήτε προσίθέρειν 
Πύργοισι πηκ, ών κλι μάκων προσχ βάσεις ' 

“Ἂ» μὴ ανρήσας τῆς δίκης, πειράσομαι 

Δόᾶᾷν. μάρτυρας δὲ τῶνδε δαίµονας κκλῶ» 

Ὡς» πάώλα πράσσων σὺν δίκη» ὄκης ἄτερ 405 

Απος εροῦμαι πατρίδος ὠνοσιωτα]α. 

Ταῦτ οὖν) ἕκλσα, μµῆτεθο οὐχὶ περιπλοχὰὴς 

Λόγων ἀθροίσας» εἶπον» ἀλλὰ καὶ σοροῖς 

Καὶ τοῖσι Φαύλοις Εδιχ ὣς ἐμοὶ δοχεῖ. 

ΧΟ. Ἐμοὶ μὲν, εἰ καὶ μὴ καν Ἑλλήνων χβόνα 5οο 

Τεβοέμμε» ο, ἀλλ οὔν ξυνέ]ά µοι δοκεῖς λέγει. 

ΕΤΕ. Εἰ πᾶσι ταὐτὸ καλὸν ἔφυ σοίθόν 9’ ἅμα, 

Οὖν ὃν ἂν ἀμίιλεχ]ος ὠνθέωποις ἔρις 

Νῦν ὃ) οὔ ὅμοιον οὐδὲν» οὔτ᾽ ἴσον βροτοῖς» 

ΤΙλὴν ὀνομάσαι» τὸ ὃ᾽ ἔργον οὐκ ἔσιν τόδε. σος 
Ἐγὼ γὰθ οὐδὲν» µῆτερ» ἀποχαυψας ἐρῶ 

"Ασσων ἂν ἔλθοιμ᾽ ἡλίσυ πρὸς ον]ολὰς» 

Καὶ γῆς ἔνεοθεν, δἑυνοῖὸς ὢν δράσαι τάδε» 

Τὴν σεῶν µεγίσην ὧς ἔχει Τυραννίδα. 

Τοῦτ᾽ οὖν τὸ χεηςὸν, μῆτερο οὐχὶ βούλομαι  δΙΟ 
ν 

Αλλῳ 

σα) «νῦν ἔτοιμές εἰμί τὸν μὲν. στρατὸν ἀποστειλαι., οἶκεῖ δὲ μοτὰ διαδοχὴν τὸν ἐμὸν 

οἶκον λαβόντα. ὅ τινα ὠπόπειραν ποιήσοµοιι πρόττει», μὴ ἐπιτυχὼν τοῦ δικαίου, 
ἐπιβζῶρμαι δὲ: μάρτυρος τούτων τοῦς θεοὺς , ὅτι, πάντα πράττω» μετὰ δι (ροσύνής, 

ο λλλο τριοῦμαιι τῆς πᾶῶτρ ίδος ἀδικώτοτα, ταῦτα ἕκαστα εἶπο», οὐ συστροφὸς συγά. 

ἕας λέγων, ἀλλ ἃ καὶ λογίοις καὶ ἀτέχγοις ὑπάρχειυ δίκαια Φαίνεται Ἐμνὶ μὺ, 
εὐ 



2...» 

ΕΝΚΙΡΙΩΙ5 ΡΗΟΕΝΙςΕΣΑΕΡ. σύ 

Αά[απι ραϊαία5 πηπς ποσο Πὶς ὁ βπίδιις 
Εκοτείτασα ΟΠΠΕΙΠ ριοιίπας ἀοάμσρτα», 

Ώυα] πια Πα ἀοπήπαπι τεσία ασποίσαι [πππι 
Βεἀάεπάα Γταϊτὶ ἔεπιροτιΠχ ἰΗξο απεΏίτα, 4099 

. Ίτα πες ραϊειπᾶς ατπ]α να[αῦυπε ορο5» 
Νες {σαία οε]ος {αεῖοτ ἵπ ππητο σταάιΙπ1, 

οἱΠ Ώσο περαπίητ» αιϊσαι]ά ο ἰητῖς πιοί 

Ἐχρετίαι: ἴπαιε Πος αἆνοσο τε[ῖας Ώρος» 

οἶπι 115 Ρείαπι ρισ{ζοπ]ηϊα» πιο Ραϊεῖο. ΤάΠΙΕΠ 4ος 

Ππαϊπατί βπΠθ., 1μ5 οοπῖτα ας βάσπι. 

σε {απι Ρτοίαξς» πιαϊθι», [αιιά απιρασίρις 

ο Ἱπιρ]σίία, {εά απ, τεσι]ς φαιῖ ὅς Ὀοπῖ 
οι αΐτα» ἀοζξίς ραγίτε ὃς τιάἶδιας Ρατοπο. 

«ΠΟ. ΝΗΠΙ» εἀιεαία ΟιΦεῖα αμαπινίς ρτοςυ]». ρο6 

Υάετυ Ηἱο ριονίάα ὅν τεξεο Ιοα1. 
ΕΤ. ., 9ἱ ἰᾳ5 Ῥοπήπιᾳμα ἀωοετεπε οπππος ἰάειῃ». 

ὨιΠιάΐα σεποτί πια πιοτία]] Γοτεῃῖ, 

Νήης «αιίτας πἰ]] {ρία, πὶ οοποοτάία» 

ΝΙΠ νοκ ἱπαπῖς; {αξία ἀῑοεάιπί ρτοςι]. ο 1) 

Έροι, ππαῖετ (απηπϊ πες ἴοσαιπ Γεη/{ας πλοί) 

Ῥοιστοπα νε ἴπιας πιοτί[α Π10. [οττας ἶοσα» 

αἱ {οἱ οσίης» {αἴα { Πας Ππετεπῖ νία 

Ῥοϊοητίαπι τεροτίτθ» οι ρτίπια εΠ Γ εὖπι. 

ΑΠαιήσπο αἆας πηίταίας, ος ἴαπευπι Ῥοπί1α 5]ώ 

Ο6Γ- 

22 

22 

922 

εἰ καὶ μὴ ματὸ Υ3 τῶν Ἕλληων "ἀγετράφ: μεν, ἔμως συνετόώ μοι δομεῖς λέγευ’. 

εἰ παρὰ πᾶσιν ἅμα τοῖς ἀγθρώποις ἦν τὸ αὐτὸ πρ ἄγμο κ κφλὲν καὶ σοςὀν, ευ» Φρέ- 

Σίμ», καὶ μὴ, τῷ μὲ ος δηλογότι, ἐδέκει τέδε καλὲν, ἑτέρ δὲ τοὐναντίον, οὐκ ἦν 

ἔρις ν τοῖς ἀγθρώποις. ἀαθισῥητήσιμος ' 0» δὲ ἔωοιον καὶ ἴσον ἔγομα ἔστι, 

ἆνε 



σ6 

/ 

5 

λΟΌ. 

[Ο. 

Ἑκενο δὲ, 
σα ήσο αι. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ1. 

Άλλω παρεῖγαι μᾶλλον, ἡ σωζευ ἐμοί. 
Αγανδεία γῶο, τὸ πλέον ὅσις ἀἰπολέσας 
Ἴεύλασσον ἔλαξε ' πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ ς αἰσχύγομαιί» 
ἘἙλθόνια σὺν ὅπλεις τόνδε, καὶ πορθουν]α γην» 

Τυχεῖν ὃ χρήζει. ταῖς γὰρ ἂν Θήδαις τόδε 515 
Γέγοιτ ονειδος, εἰ, Μυκηναίευ δορὸς 

15 ΄ -- 3 ον 1/ Φεξω», παρείην σκῆπτρα τωμὰ τῶδ᾽ εχει. 
Χρῆν δ᾽ αὐτὸν οὐχ ὅπλοισι τὰς δαλλαγὰς» 
Μῆτερ», ποιεῖσίαι' πᾶν γὰρ ἐξαίει λόγος» 
ο / ’ , 3/ 

Ο καὶ σίδηρος πολεµίων ὁρἀσειεν ὁν. 20 
᾽Αλλ”» εἰ μὲν ἄλλως τήνδε γῆν οἰκεῖν «Φέλειν 
Ἔσ 9 ᾷ η ὃ” 2 πεν θή 

ἕεσ᾽ ἐκεῖνο ὃ᾽ οὐχ ἑκὼν µεθήσομαι» 
”/ - - . 
Αρχειν παρόν. μοι» τῷδε δουλεῦσαι ποτέ» 
Πρὸς ταῦτ’, ἴτω μὲν πρ, ἴτω δὲ Φασγαναν 
Ζενγγυσε δ) ἵππους., πεδία πίµμπλασθ᾽ ἁρμάτων, 925 
Ὡς οὐ παρήσω τῷ) ἐμὴν τυραφίδ. 
Εἴπερ γὰρ αδιμεῖν χρὴ», τυραννίδος πέβι 
Καάλλιςον ἄδκεν. τἆλλα δ᾽ εὐσεξεῖν χαεων. 
Οὐύκ εὖ λέγει χρὴ μὴ πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς » 
Ού γὰρ καλὸν τοῦτ΄» ἆλλὼ τῇ δίΜΥ πικρὀν. 530 
΄Ὢ τέκνον» οὐχ ἅπανια τῷ γήρα κανὰ » 
Ἐτεέκλεες» πέόσεςω ολλ ἡ ̓μπειρία 
"Εχει τι λέξαι τῶν νέων σοίθωώτεςον. 

Τί τῆς καχκίσης δχιµένων ἐδίεσαι Η 
Φλόιμίας, παὶ, μὴ συγ’, ἄδχος καὶ θεός" 535 

Πολλὲς ὃ᾽ ὃς οἴνὲς, καὶ πόλεις εὐδχίμονας 
Εἰσ- 

ἥτοι τὸ βασιλεύει», ἑκὼν οὐκ ἀπολύσω. Ἡασιλεύει» ἐξέν µοι τῷδ' ὑπο. 

Οὐ χ τὸ φσῦλα τῶν ἔργων λέγοις καλλωπίζει», οὐ γὸρ ἐστι τοῦτο 
Κο 



ἘνΕΙΡΙΩΙ5 ΡΗΟΠΕΝΙΣΣΑΠ, 

Ῥε[νατο πηῖΏί {4 π]αῖο» ο ἴαπα Ειατγὶ ἆαγο ὃ 
»». Πηδε[ απἰπα] ο[ξ Ρ]ις αιιοά ο[ὲ αππἰετοτο » 
22 Μίμις τοπεια. ἀθίπάο αμ ατπιατής νοῖς, 

Οἱ να[ίατ ασ[ο5» «οπ/οαί Ώσππς αιιοά ρο[α]αϊ » 

Ῥιάσπσα τα» Πιτ. ΑΡΠΙ ος ΤΗ: δῖς ρτοῦτιήῃ» 

Ὑ εοσαϊ Πα[Π πιο Ἡήγοσπας πηεῖι]ς 

ὈερρίτΙπῃ Πος ανΊτιπι ἵγαάςγε αἱἰοπαπ] ἵπ ΠΙάΠΗΠΙ, 

Ίνος Πΐα6. πιαίσν, ἄεοιιε Γουτο νίαπι 

2» Ῥαεἶ Ραίαῖθ, Ῥ]απάα {8ρο οἵα[ίο 
9» Ρ]ας ἱπιρείταδῖῖ παπι Όπσας ΡοἱΙ πηῖπα». 

Παὐίτατα { νι]τ Ππῖδις πο[βτίς» σοι: 

Ύ πιο ἱπρετείῖ ρΙο(οηί6» ΠΟΠ Ρο[απ] ραῖῖ, 

Τπ {ετν]ζΠζεΠη οαάοτα ἆςο Τοσπο ρἵανε εΠ. 

. Ῥουϊμς ναρείι! Ισῃῖς» οαί ἴπ {αΠςιΙΠΟΠΙ 

Ἐειτίπῃ» αἀαά]ρὶς Ποιγααϊ ἀοπῇς ο6είΓ» 

Ῥι οιπόία Παπιῖ», {εορίτα ΙΔ ἑγαάαπι 1η6α. 
ο Άαπι ἵητα Π γιο]απάα» τεσπὶ στοτῖα 

ο» Νἱο]απάα: ΡΙείας επβίΘΓηπ νΙῖῶ τοσαῖ. 

ὉΠ. , Ἱπποποεί[ία ρυ]εμτο ἀμΤετί Πο οοΠγΕΠΙϊ » 

» Ίος εἰοαπεπάί αἲς ία [αΠῖα ρίασοε. 
100, ἘΕιοασσ]ος αάΙ. »» Νοη πλ] [οτί οοπηπ]οᾶϊ 

. φαποδϊα Τεε!π: πιη]ία. αι ιπεπιτῖς νΊτοῃς 

2 ΝΝείσίι Ἱανεπίῖας» πιοπβταῖ αχρειεητῖα. 

» Ομιά ἴε Ρτοσαςίς ΙΠροίθης απ]πηϊ Πις]ΗΙῃ 

Απιζιιο νοχαϊ ο αρ[ῃίποα: ἱπίπ[α εῇ Ὠσα, 

Όυα {πρε ὃς υοες Ιπίταί ὃς εἶατας 49ΠΠο8» 

καλὸν, ἀλλ ἐναντίον τῷ δικαίῳ. 

515 

525 

πα δὲ, 



ὃν. 

κ. σ 
πα απ 

ΕΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΛΑΙ 

Έίσῆλθε, καζηλθ ἐπ᾽ ὀλερῳ τῶν χθωμενων» 

Ἐκ ᾖ σὺ µαύη. ἸΚεῖνο Κάλλιον. ΤΕΙΥΟ) 9 

Ἰσότή]α τιμᾶν , 1) ίλᾶς ὧεὶ ίλοις » 

Πόλος τε πόλεσι, ἕυμμάχὲς τε ξυμμλχοις 
ρα ν ν 3/ / λεν Ξ ο. 

Συνδεῖ τὸ γὰρ ἴσου γόµιμον ἀνθράποις εῴῷυ 

Τῷ πλέονι ὃ αἰεὶ πολέμιο καθίσο]αι 

Τεύλασσον, ἐχθρᾶς 9) ἡμέρας κατάρχεῖαι- 

Καὶ γὼο µέτο ἀνθρώποισι καὶ µέρη ςαυμών 

ἸἹσότης ἔταξε, κάριθμὸν διὰρισε. 
Νυμ]ός τ ἀκδεγγὲς βλέβαρον» ἡλί τε φῶς» 
σα ο Ν - ἴσον βαδίζει τὸν ἐγιαύσιον ΗύΚλοΥ», 

Κάδέτερον αὐτοῖν Φθονὸν ἔχει νικὠμενον. 

Ε))᾽ ἥλιος μὲν; νυξ τε δουλευει βροτοῖς » 
Σὺ ὃ᾽ οὐκ ὤνέξη δωμάίτων ἔχων ἴσον» 

Καὶ τᾷδ᾽ ἀπονέμεμ» κάτα πεῦ ον ἡ δίκη » 
Τί τὴν Τυρωννίδ᾽ο ἀδικίαν εὐδαίμονα. 

-- / Ν { ω 

Τιμᾶς ὑπέρβευ» καὶ µέγ ἤγησαι τοδε 
Περιξλέπεσθαι τίµιονα κενὸν μὲν οὗν. 
.. ν -. ”/ 5 

Η πολλὸ μογθεῖν, πολλ) ἔχὼων ἐν δώμασι» 
Βήλει; τί ὃ) έσι τὸ πλέον, ὄνομ ἔχει μόνον 

Ἐπεὶ ταν. ορχᾶνθ ἱκουῶ τοῖς γξ. σωροσυ. 
Οὔτοι τὸ χοήματ᾽ ἴδια κέμτην]αι βος]ο)» 

Τὸ τῶν «εν ὃ᾽ ἔχοντες ἐπιμελδμεα 

Ὅταν δὲ Χέπζωσ᾽ » αὖὐτ φβαιρβή αι παλιν. 

ή ΜΗ ὄλξος οὐ βεξαίοον ἀλλ εδήι μερος. ] 

Αγ » ἢν 6 ἔρωμαι» δύο λόγω προθεῖσ᾽ ἅμα» 

δ49 

545 

1.9 

53 

δόο 

Πότερα 

πὸ τῶν θεῶν δὲ ἔχοντες χρήματα Φροντίζομεν" ὁπόταν δὲ θέλωσω., αὐτὰ ποῖ- 
λ ἀφ ἡμῶν λομβάχευσιν. ὁ δὲ πλοῦτος οὗ µόιµος, ἀλλὰ πρόσκαιρος. ἄγε ἄπο- 

κρί- 



ΕΝΚΙΡΙΡΙ5 ΡΠΟΕΝΙΘΡΘΑΝ}Ν. 5 

Νες οσίί απἲὸ» ειπότα απαπι Ῥτοίτανοτίϊ: 
ο Ἡας (6 εβΒετανίς. . {41ἴμ5 αἲ αΙαπῖο Γαῖτ 

5» αυ Πταίεπι «ο]ετε» οι Ρραγίρις Ρ8Γ05 

» »οςδαιε {οσεῖοδ» ατδίδηδαιϊς :06δ. Ησαί δ49 

ο {4 1αἱε Ιμπῖ τες απ]ῖσα ὃς Ἱεσίριι5: 

» ΕΙ, ααοά ε[ῖ ρίᾳ5. {οπιρει ἱπ[είβαπι Ἁίπις 

»» ΟΟΠΠΙΕ, επάε Ποίξ]ίς εχοτίτης ες. 

» ΑΙ ροπάετυαπι πιοπιοπία {6 Πρταπ ΕΠΙ 

5» ΝΙΠΙΕΤΟΣΦΙΕ ππεη{υταδηε ἀθάῑς απα[ίέα. σ45 

.» Οδίευτα [αείες ποᾶίς ὅς Ῥπαωοί ἴαδαι 

» 1,ερε ρατῖϊαε απΏιας εχρ]επί νίσεδ» 

»» ΝΙπουπίαις νἰποεαπίυτας» αἲ Ιπνίάϊα ναςαηί» 

»» νι [1 Ποπαίπιη {ευνίαπῖ. {οεῖα[ίζον. 

Ετ τὰ τοσιιᾶς Ρατίο ἀἰπι]άία ἆοηπιις σσο 

Έναιιοπι τεσίροτε Παϊοτὸ Ίτρο ἰις δί ειν 
Οιίά {ριεμάϊάα Ἱπ]μτία, ααπα τερή πι νοςαηξ» 

ΙΠ. {6 Ροῖεβ Ἡαδετα αιοὰ απο Ῥιτος ο. 

Ῥυ]ϊεμταπι νἰάετατ {αβρίαίὃ αιμα ἱπαπῖης 

Απ. η {Ἡρετρα Πτ ἀοπιᾶδ» Πιᾶσπο ορΙ8 οσ5 

Ἐπιίαπι ]αδότο ὃ ποππεπ ε[: παἶττα πΙΠῇ, 

» Απίπιο πιοείίο» αοά {αϊ εἰ» {επιρει {4: εἰ. 

» Νοπ ρο[ιάεπιας Ρτορτία πιοτία]ες ΌὈοπα» 

 δεᾷ 115 ὨΏεοτΗϊῃ» ποῄτα ἀἰ[ρεπίατίο εί» 

»» δῖ «οπιποάαῖα εἶπῃ δεῖ τερείυπῖ Ὠς]. σ6φ 

τν Εοτίηπα Βισα εί, ἀαεατ ἵπ ἱποργῖαπι. ἀἶσιῃ, 

Οιὸά { ὁ ἀποδας ορίο ἁετιτ Εδί 

Ἀρίθητε, ἐάν σε ἐμωτήσω, δύω λόγους προβαλλομένη, 

το ὅρῳ 



νὰ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

Πότερα τυραννεῖν , ἢ πόλιν σῶσαι θέλεις» 
Ἐρεῖς, τυραννεῖν» Ἰν δὲ νικήση σ) δε, 

᾽Αργεϊ τ᾽ ἐγχη δόρυ τὸ Καδμείων ἕλη » δ6 τν 
οὐ δχμ»σθὲν ἄςυ Θηξαίων τόδε, 

Ὄψει δὲ πολλᾶς αἰχμαλά]ίδας χόρας' 
Βίὰ πρὸς ὠγδοών πολεµίων πορθεμένας. 
Ὀλδυνηρὸς ὧρ ὁ πλάτος, ὃν ὄπιεῖς ἔχει, 

[ Γενήσε]αι Θήδαισι, Φιλότιµης δὲ συ. ] ρ.7ο 

Σοὶ μὲν ταδ᾽ αὐδω ᾿ σοὶ δὲ, Πολυεικες. λέγω" 
᾽Αμαθεῖς Αδρασος χώρίας εἰς σ᾿ ὀνήψαῇσ. 
᾽Ασυνέ]α δ᾽ ἤλθες καὶ σὺ πορθήσων πόλιν. 
Φέο᾽, Ἄν ἕλης Υ1) τήνΣ’, ὃ μὴ τύχοι ποτὲ;, 
Πρὸς 9εῶν, τρόπαια πῶς οὐρσήσεις δορός λα 
Πῶς ὃ αὖ κατάρξη θυμάτων. ἑλων πάτραν» 
Κείς σχῦλα γοάψεις πῶς ἐπ᾽ Ἰνάχου ῥοᾳῖς» 

Θήξας πυοώσας, τασδε Πολυνείκης «εοῖς 

ἸΑσπίλας ἔθηκε µή ποτ’, ὢ τέκγου; κλέος 
Τοιονδε σοὶ γένοιτ’ ὑδ Ἑλλήνων λαξεῖν. σ.ο 
Ἡν δ᾽ αὖ κρατηθῆς», καὶ τὸ τὰ) ὑπερδοαμῃη, 
Πος "Αργ:ς ἤξειον μυρίνο λιτὼν γεκράς» 

Ἐρεῖ δὲ δή τις, ὢ κακὰ µνήςευµλτα» 
Ὄβδγασε, προσθεῖζο δὶὸ μ.ῶς νύμίδη: γέωον: 

᾽Απωλόμεσθα  ὃυ2 καιὼ σπεύδει, ΤΕΧΤΟΥ» σος, 

Κεύων σερέσθαι, τῶνδε τ’ ἐν µέσω πεσεῖν: 
Νλέθε]ον τὸ λίαν, µέθέιον, ἀμαθίᾳ δυ2ἷνν 

ἆρα τυσχννεῖ θέλεις, Ἡ τὴν πόλι σῶσαι » πάντως ἐρεῖς µοι τυρα»»εῖΡ, ἐκν δὲ νΙμήση 
οὗτος, καὶ ἡ τῶν Αργείων ὑσχὺς τοὺς ἸΚαδμε-ους νήση, θεάση Φθαρὲν τὸ, ἄσευ 
τῶν Θηβαίω, καὶ πολλὰς κέρας αἰχμαλωτιζομένας συν βίᾳ παρὰ τῶν πολεµίω» ζ ῄ μα 



ΣΥΕΙΡΙΡΙΣ5 ΡΠΟΕΝΠΡΒΙΕΑΓΣ, 

Ἑοσπατα πια[ῖδ» {ο[ρίίατο απ ραϊπίαπῃ». 

Έεσπατε ἀῑςας ὃ Πα αιπίά Π νίςοε, 

Οαἀπιῖφαα {αΠοειρηεηῖϊ Αγσίνα ΠΊπΠΙ15. 

Ανίτα Πεπιρα πιωηία Ἠῶο «ειπες εαρὶὮ. 

Τοι ἱπαίανιπη γἱτρίπιπα «οτῃθς στθαοπι: 

Ίπ (οινἰταϊσπι πιαπίρις ΙΠ[ο[ῆῖς τα! 

Ἐπίε ροῖε[ας εἴρο», ααπι ἵαηῖη ουρίς.. 
Μ{εταπάα ΤΠεβί5» ἴπααο πἰπιίαπα Ροιτίπαχ. 

Ειε πας αμίάσπι αἆ ἴο. παῖθ. πάπς αἰιάί ΠΙΙΠΟΓ, 
Ἱπίααίαπι Αάταίτας Γοοῖς οΏιοίαπι εβί, 

Νεο τι ἰ[ῇα Γετο τεόϊα [αρίεπτετ Ροιῖς. 
Έαο Ματῖε εαρίαδ:. (οπιοα ανειταῖ Όοεις |): 

Φιοά Εδἱ ττορα1π {ατιςξ στο νἱοτίαν 
ΟΩυαπῃ ἀείπάα σαιι{[απ νἰζηχὶς ἀῑςος εις 2 
Φιιο5 {ρο]ία Ετι]ος ΙΠαςΠΙ αἆ τῖρας Γε[οπί 5 

ΤΠεδίς οτθπιαϊῖς {ουία. Ρο]γπίοςς είς 

διροπία {ασειαῖὸ {τ Ριοςι] ρε (σταεῖαπι. 
γ Πα ΠΟΠΙΟΠ. {απια ποβιτεῖ τΙΗΠΗ. 

οἱΠ νἱέζοι αἰἴοι» {ροδᾳαα. «οποἰἀθείπί ἔια». 

Ἄτρος τεάυῖς. ἴοί ΡετεπΙ{οΓ]πα τοι ὁ 

Ἶγτ ἀῑσαξ αἰίᾳας: {οσς: ϱ5 Ιπ[ο]χ. πἰμηίς 

Αάαβοα ποδῖς : μπας πυρία ἴοΓο. 

Ῥογίπι5. ΟΠΊΠ65. Παῖθ» Πο ἀπρ]ίεῖ πιαἷο 

ἣος σοη/{εαιιθεῖς Πα, ουππαι16 15 οαἀος. 

1811 πηἰτηῖτα αππΌο αισηιῖά ε[ῖ πἰπωπα: ἀῑος. 

όι 

27ο: 

2 

5δ9: 

23 Ναπι. 

ὀγδρῶν., ἐπώδύνος λοιπὸν ὁ πλοῦτος καὶ αἰσχύνής αἴτιος γελήδεται΄ ταῖς θ/βαις. 
ἑντινα ζητεῖς κεκτησύαι, 

Ἡ σ Σω 
... 



σα ΈΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΛΙ. 

Εἰς ταὈὲ ὅταν µέλγο » ἔχθισον κακόν. 
ΚΟ. Ὦ «εοὶ, γέγνοισθε τῶγδ' οἴπότροποι χακῶν " 

Καὶ ξυμξασίν τιν Οἰδπου τέχνοις δότε. 50ο 

οι Θθ Ρμμα Πποσ 

ἜτΕ. Μῆτεορ, οὗ λόγων οἴγων ἐς” ο ολλ’ ονάλωται χρόνος 

Ὁνν µέσῳ μάτην, περαίνει δ᾽ ἐδεν ἡ προθυμία 
Ού γὸς ἂν Συμξαϊμεν ἄλλως», Ἠ πὶ τοῖς εἰρημένοιςν 
Ὥσε µε» σαχῄπτρων κρατοίντα» τῆς ὃ ἄνακτ εἶναι 

χθονός. 
Τῶν μακρῶν δ” ἀπαλλαγεῖσα νουβετηµοίτων μ᾿ ἔα. 505 
Καὶ σὺ τῶνδ” ἔξω κομµίζου τειχέων» ἢ κατθανή: 

ΠΟΛ. Τ]ρὸς τίνος; τίς ὦδ' ἄτρω]ος ο, ὅσις, εἰς ἡμας ξήβος 

Φόνον ἐμξαλὼν» τὸν αὐτὸν οὐκ ἀποίσεται µόρον ; 
ΕΤΕ. Ἐγγυς"' οὗ πρόσω βέξηκας» εἰς χέρας λεύσσεις ἐμχς 
ΠΟΔ. Εὐσορῷ ' δειλὸν δ’ ὁ πλᾶτος » καὶ Φιλέψυχον κακό. όσο 

ΕΤΕ. Κάτα σὺν πολλοῖσυ ἦλθες όρο τον ὅδεν ἐς μάχη» 

ΠΟΛ. ᾽Ασφαλῆς γῶρ ἐςσ' ἀμείνων , ἢ θρασὺς σρατηλάτης. 

ΈΤΕ. Κομτὸς εἰ, σπογδαῖς ρἡβῶδε αἵ σε σωζησιν θανεῖν. 

ΠΟΛ. Καὶ σὲ δεύτερόν γ΄ ὠπαιτῷ σκῆπτρα, καὶ µέρη χθονός. 
ΕΤΕ. Οὐκαπαιτέμεσ, ἐγω γὰρ τὸν ἐμὸν οἰκήσωδόμο. όο5 

ΠΟΔ. 

Ὢ, μῆτερ, οὐκ ἔριδός ὑστ' δ1γὼγ., διπώλετο: γρ -ὁ καιρὸς ὃὁ ἐν μέσω ἄκαίρως, τε- 
βᾳΐψει δὲ » ἥτοι τληροῖ, οὔδρ μῶς ἡ σὴ προθυμία. ὃ δὲ νοῦς., περαίνει δ᾽ οὐδὲν ἡ προ- 
θυμί , ἀγτὶ τοῦ 22ύυμουμε «η Ἴμᾶς εἰς Φιλία» ἄγαγε ο, οὗ πείδεις. οὐ γὰρ Φιλιω- 
θείμεν, καὶ εἰς ξύμιβαισι» καὶ Φιλία» ἐλ θοιριε ο ἄλλωςν } ἐπὶ τοῖς εὐρ ημένοις ὑπ ἐμουν 

ὥστε µε τος σεὔπτρα κατέχει ὀήλογετι, καὶ βασελὲ ἔᾳ ὑπάρχειν τῆς χθονὸς τῆσδε. 
) πολὺ δε πορατειοµέγων νουθετηµάτων ἀποστῶσα, ἄφες Ὄρλρρι κοὶ σὺ δὲ τῶν 

Ύ ; ᾗ { Ἡ. παρὰ τίνος ἄπεηργουμαις τίς δ᾽ σὕτως 
τ - ς 
ἄτρωτός ἐστιν, ὅστις, εἰς ἡμᾶς Φονικὸν ἑμβαλὼν Είθος » Τὸν ὅμοιον οὖκ ἀπολαβὼν 

οὔσδ- 



ΕΤΕΙΡΙΡΙΡ ΡΠΌΡΝΙΡΡΑΕ. Ἱ 63 

.» Ναπι ραῖτοι Ιπ[απίτε ευη εἷα οι παπα, 

ΟΠΟ. Οἰαάθπα Ιππιιπεπίεπι «]τος ανοτΗίθ» 

Ραπόζαππαιε ῬασεΠα Γεάάίτο Οεάϊροάα ἀοίπο. 5οο 

τε ος α Απασοιας 

ΕΤΗ. Μαιϊσν, Παπά {επιοπὶς εβ τος. Πέσο (οππρις Ροπξ» : 

Πἱο πες αι τε {αιϊσαι Ῥτοβοῖϊ αἰσαΙΑΠΙ ΙαθοΓ. 

ἅ πα Ιεχ ο ραξτοηῖς αὖῶ [είς ἀῑέία ε[ί {επιε!, 
γι παΠῖ Γπεραπα ἴοξα ρατεαπί τεσηῖ [οἶα. 

Ῥατϊσο ππε Ίοησο ΠΙΟΠΕΙΘΟ Ππαϊῖοτ» αΠαία ΤΈπο: 505 

Τπαυς το παντος {ος οχίτα» πὶ πιοΓί οχίεπιρ]ο εαρῖς. 

ΡΟ, Όπα παπα: απίς ἴ]αο ταπάεπα νυίπετιπα οῇ: ἱπιρεινίμ5 

ΟΦάς απὶ ποί[ΐτα ετεΠῖι5 ποπ σαᾶαῖ Γαΐο ραν12 

ΕΤΗ. Νου Εδὶ Ιοπαίπαα5 αρ[ίαε. Ἠαπς ΠΙθὰπΙ εθιΠῖ5 ΙΠΗΠΙΠΙ 2 

ΡΟΙ,.᾽ Οειπο: {εά ρατεᾶπι ε]ο νῖτα ἀῑνίειπι πονί 66η. 69ο. 

ΕΤΕ, Ἀεπρε ταπία νί εοποτέάπα εἰπέζίδ πιδο]Ιεπῃ ροιῖς 9 

ΡΟΙ,; Ταια παπα Εετοείοτα πια][ϊς ἁπόχοτοπι ἀθσος; 

Ε1Β. Ῥαᾶατο τεάἁαπι Ππρειραπὶ» απαθ εΕδί ανθτίηπε ποσσπι.. 

ῬΟΗ,, Α]τοτίαι ες {οερίτα Ῥοίσο» ραϊῖῖ ὅς Ρ8τίοτη {οἱί, 
ΕΤΕ. Νοὶο Ρο[εἰ, παπι Ρθηαῖες. ἱποοίαπα {ος πιθο5. όος 

ρε οιμ. ΟΙ. 

εἴσεται ἀπ). οὗ τινος ἐγνὺς καὶ ἔμπροσθε 7 στοσοι (τὸ δὲ, εἰς χέ ρας 'λεύσσεις 
Ἰι .. λεύσσείς' εἰς Ὃ δῶ ωρα ἐρ᾽ τούτων ο ρησε δις  ᾠῶ" ὁ πλοῦ- 

Μί ν ναὶ . καὶ γὰρ ὃ ὁ ὦχυρ ὠμένος ἐν απλο -ατρατή- 
ς- Ἑλοαζονικὸς ὑπάρχει τς» θαῤῥ ν΄ ἐν σπονδοαῖ 

ἐκ ὃευ: τέρου. σοι λέχω 'ἀποδοῦναί µοι τὸ 'ααξρος τῆς βα- - 
λρυι 

πως. πα 



ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

Τοῦ µέρους ἔγων τὸ πλεον. ΕΤΕ, Φημ’, ἁπαλλάσ- 
σου δὲ γῆς 

Ὢ Φεῶν βωμοὶ πατρωων. ΕΤΕ. οὓς σι) πορθήσων πάρει. 
Κλύετέ µου. ΕΤΕ. τίς ὢν κλύοι σου πατείδ᾽ ἐπεςρα- 

τευμένου» 
Καὶ 9εῶν τῶν λευχοπώλων δωμαῦ' ΕΤΕ. οἵ συγᾶσί σε. 
Ἐξελαυνόμεσθα πατρίς. ΕΤΕ. καὶ γὰρ ἦλθες ἔξε᾽ 

λών. | ότο 

Αδκίά γ᾿. ὦ 9εοί. ΕΤΕ. Μυκήδις, μὴ Ύθὰδ' ὦνα- 
Χχλει 9εους. 

Ανόσιος πέφβυκας. ΕΤΕ. ἀλλ οὗ πατρίδος, ὡς σὺν 
πολέμιος. 

Ὃς μ ἅμοιρυ ἐξελαύνειςὶ ΕΤΕ. κά χατακτονῶ γε 
πρός. 

ΠΟΔ. 9 πάἄτερι «Έλύεις ὢ πάσχω; ΕΤΕ. καὶ γὰρ οἷη δρᾷς 
Χλυει. 

ΠΟΛ. Καὶ σὺ, μῆτες, » ΕΤΕ. οὗ 9εμῆόν σοι μητεὸς ὀνομαί- 
ζει χαρα " ό ιδ 

ΠΟΛ. Ὢ πόλις. ΕΤΕ. μµολων ἐς "Άργος, ονλκάλει Λέρης 
ὥδωρ. 

ΠΟΛ. Εἶμι, μὴ πόνει; -σὲ ὃ) αἰνῶν μῆτερ ΕΤΕ. 'Εξιθι 
χθονός. 

ΠΟΛ ὮὨἘἶμι. τόν δὲ πατέρα μοι ὃὺς εἰσιδεῖν' ἘΤΕ. εὖκ ἂν 
τύχοις. 

ΠΟΑ. ᾽Αλλὼ πακθένυς ἀδελβας. ἘΤΕ. οὐ τᾷσδ ὄψει 
ποτε. 

τοῦ ἐπιβθώλλοντός σοι μέρους κεκτημένος 

| ΠΟΛ 
. 

τὸ περισσέτερο» ; γαὶ λέγω. ἐλευθεροῦ οξ 
καὶ 



ΡΟ, 

ΡΟΙ;. 
ΡΟΙ.. 

ΡΟΙ.. 

ῬΟΙ,, 
ΡΟΙ;, 

ΡΟΙ.: 

ΡΟΙ.. 

ΡΟΙ. 

ΡΟΙ,.- 

ΡΟΙ., 

ΡΟΙ.. 

ΡΟΙ.. 

ΡΟΙ;: 

ν . 5 { -. - Ἱ : / ΜΑ) ἀπαλλάσσου τῆς γἡς. ὦ βωμοὶ Τῶν θεῶν πακρῴων. οὓς σὺ πορθήσων παρεγένον. 

ΕΝΕΙΡΙΡΙΡ ΡΗΟΕΝΙΡΒΑΕ, δ5 

Ρατίε ρίᾳς ἴπα τείοηταῃς 5. ΕΤΕ, δὶς Π0ει Τὶὴς- 
Ρἱ5 αβί, | 

Ο Ὀεύπα ραίστης {αστα. . ΕΤΕ. πεπηρο αι Γαιτο Ρείί8, 
Ψος Ρτοσος πιο αμάϊτο, ΕΤΕ. αἲ ἠοβεια Ραϊτία ΠΟΠ 

απάίπε, κ αυο υκοσι 

Ῥοσαιε Ὠϊνῆπα σας {οάσΠΕιΠΙ ... ΕΤΕ, αιεῖς οχο. 
Π15 ε5. 

Εἰπίδις ρε[ο ώμλθηηο, ΕΤΕ. Ρετάϊευγας νοπειας. 619 
Ῥετ παπι {σεία. ΕΤΕ. κα αμῶτο ποη. 4ο 

Ώεος. 

Ιατὶς ε5 σοπίεπίοτ, ΕΤΕ. αἲ ποῃ ρογά πείς ρᾶ- 

(σν. 

Ετιρὶς ρατίεπι Ὀοποτυπ, ΕΤΕ {ρειο πιοχ γἱζαΠα 
αΠοφΠθ. 

Ὁ. -ραῖει» /'απῶ ραίῖος αμᾶἰς9 ΕΤΕ. απ Γαεῖδ, πιυ]- 

ἴο Ππαρίς. 

Τήφιε Ἠιαῖευ: ΤΕ. παπευραξί. αὐαπα ἴμα γοςε εἴ 
ηεί[α5. όις 

Ύπυς πισα. ΕΤΕ. 1» ριοίεέΙς Λγςος Ιπγοςα 1οοι- 

ηξς 8η:135. 
ἴσο: Ίαις ἵπσοῃς Εδί πε, παῖε: ΠΕΤΕ. οχὶ Ρί0: 

ΕΠας. . 

Ιαπιαιο ϱο Ραΐτοπι νἱάσιο ἆα {σπεπι : ΕΤΕ. ΠοΠ 
ΙΠιρεῖτᾶ». 

Ὑπσίπθό {Ἀῑζεπι {οτοτς», ΕΤΕ. 'αἲ πος Ἠδς (πεῦετῖς. 

ΡΟ 

ἴ Θ 



ἐδ. 

πΟΔ. 

ΠΟΔ. 

ΠΟΛ. 

ΠΟΛ. 

ΠΟΛ. 

ΠΟΛ. 

1ΟΚ. 

ιοκ. 

ΠΟΛ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

ὮὉ κασίγνήαι. ΕΤΕ. τί ταύτας οἰνακαλεῖς: γ΄». 

ἔχθισος ὤν. όρο» 

Μὔτερ, ἄλλα μοι συ χαῖρε. ΙΟΚ χαριὼ γονπάσχω». 
τέκνου. 

Οὐκ ἔτ εἰμὶ παῖς σόι ΙΟΚκ. εἰς πόλλ οῤλίαπέ- 

«Φυχ” ἐγω. 
“δε γὰρ εἰς ἡμᾶς ὑδοίδει. ΕΤΕ. καὶ γὰρ ὤὠθυδοί-- 

ζομαι. 

Ποῦ ποτε ςήση πρὸ πύργων» ΕΤΕ. ὡς τέ᾽ μ’ ἶσο-- 
ρεῖς τόδε; 

᾽Αντιταξόμαι  κτενῶν σε. ΕΤΕ. ααὲ τοῦδ᾽ ἔρως- 
ἔχει. όος- 

“Ὁ' τὅλαι) ἐγω. τί δράσετ ὢ τέκνς ΕΤΕ. αὐτὸ: 
. σηµανεῖ. 

"Πατρὸς οὐ Φεύζεσθ Ἐβωνος: ΠΟΛ. ἐβῥέτω- πρέπας: 
ο. δόμος. 
Ὡς ταχ) οὖκ-ἐθ αἱβατηρὺν τεὺὸν αργήσεε ἔκβος. 
Τὴν ὃὲ 9οέφχσαν µε γαϊαν» καὶ 9εοὺς µαρτύραμα! ο. 
Ὦς ἄτιμος, οἰψτρὰ ποίσχων, ἐξελαύνομαι χθονὲς, 63οἱ 
Δοῦλος ὣς ο- ἀλλ οὐχὶ τα-]οῦ πατρὸς Οἰδπου γετ- 

γως' 
Κάῴν τι σοι, πόλις, ΥΕΑ, μή µε. τόνδε δ᾽ αἰτιῶ.- 
Γούν ἑκω γὰρ ἤλθο , ἄκων δ᾽ ἐζελαώομα. χθο»᾽ 

γος 

Καὶ σὺ Φοξ ἄναξ Ἁγυιεος καὶ µέλαβρα χοίδε 
Ἠλικές 9 οἱ) μοὶ, 9εῶν τεδεξίαηλ ἀγάλµάα. 035: 
Οὐ γὰρ ο εἶ µα  προσειπεῖν αὖθι ἔσθ. ὑμᾶς- 

ποτε... 

Ἐλπί:. 



ΡΟΙ, 

ΡΟΙ.. 

ΟΙ. 

ΡΟΙ. 

ΡΟΙ.. 

ΡΟΙ. 

106. 

10ος, 

ΕΤΕ. 

Ρο, 

ΕΝΡΔΙΡΙΡΙ5ς ῬΗΟΕΝΙςςΑΡ. έώ 

ὉΟ {οτοῖς. ΕΤΕ, δε αι μας, ἀιθῖ 65 οά1ΙΠΙ» 
ποπηίπας ὁ όρο 

Ιαπ ναίο, ππαίεν. 1ΟΟ, ναϊστο» παῖο, Ύπαω Ῥαθῖοτ 
νοιαπῖ, 

Νοπ Πποι ἴπις νἰάστ, 10ο, παῖα {πι απ] α 

μ]α]α. 

Πϊο 4ο Ῥοτ γυίπι Ἰαρεί, ΕΤΗ ἃ ἠποοῇοτ ἆθ- 

ΏΙ1Ο. 

Απία ἴωττες Ποδίδ οσηῖια ρατίε» ΕΤΕ. οὐ ἱπίει- 

τορας 

Φιαῦο οοπῖτα ὃς ἴδ πΠεσαδο. ΕΤΙ. πιο ΙαὈιάο οαἆσπι 

ιεπεί. όος 

Ῥομάίιαπι ης. απἱᾶ ραταξῖ ΠΠ ΤτΕ. τος ἆς- 
τερεῖ. 

Νή ραιίς ἀῑτας Ἠπιοις ῬΟΙ, τοῖα ἀἱερειραί ἆο- 

της, 

Οιιαπάο {απάσιι πο[ξος οπ[ῇς Γογίανί ἀεβηος 9 
Ώεπμιο [προτος Πιηπίιιο τε[ίοι αἰτοίς {οἶπα» 
Επ πιει» «εὈπίεπῖμς », εκί[αί » ραπτίο. οχίτμου 

Ί816» όλο 

Μοιε {εινί , ποη πῖ Ππο Ραῖτο πατής Όσάίρο. 

Οµνίτας Πιῖς ἱπιριίαϊο Παιὰ ενεπῖοι ΠΟἱ : 

Ἄνοηῦ γο]εης νεπί  «ρᾷζείπα Ώςο Υο]εῃπς Ῥε]ίοι ἆο- 

τηο. 

Ίαππι ναῖο ουβίος νίαταΠι Ῥμαβρα. ὃς πηια]ος ἠπαῖ, 
Λιίαφμο δε ΠπιπΙαεΏτα Ὀἱνήπι νιέεπιϊς σαιἀεητία, ὅόσς 
Ίνοίσίο ρειηιτίατ απ νο αἰσαιί Ροβ Ἠππο ἀἴσιη 

ἆ 3, 93 ος 



66 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΝ 

Ἐλπίθες δ- οὕπω καθεύδουσ’, αἲξ πέποια», σὺν "ες 

Τον’ ὠτοκτεύας. κοχτήσευ τῇσδὸε Θηδοία κ οδός, 

ΕΤΕ. "Εξι) ἐκ χώρας: ἀληθώς ὃ᾽ ὄνομα Πολνεύεν τα: ὴφ 

"Εωετό σοι «Οεία πο2νοίᾳ γεικέων ἐπωνυμον. ό1ο 

ΕΣ Ἡ ο οί αν δι τοΔς 

Στρεφὴ. 

Κάδμος ἔμολε τανδε Υ2 

«Ἔδριοςν ᾧ τετρ1σκελἠς 

Μόσχος αἀδάμαςον πέσήµα 

«εΔύκε, τελεσῴόρον ἃδο-σα 

Χρησμὸν , οὗ κατοιχίσαι | όᾳ5 

Πεδα μὲν τὸ Φεσφα]ο 

Πνροβόςα ὅόμων ἔχρήσε» 

Καλλέταμο ὕδατος ] ὕκ γε 

Νοτὶς ἐπέρχεῖαι Ὑνας 

1Ο. Δίρχας χλοηίθόρους » ός ο 

τι Καὶ βαθυσπόρους. 

-α2 Βρόμίον ἔνθα δὴ τέκεν ποῦ 

11 Α µάτηρ, Διὸς γάμόις 

14. Κισσὸς ὃν περιεεβῆς» 

Ξ 
Ἑλ- 

1) { 

κο οο”, ος ον μα 

ο ών ᾖλεν. εἷς ΤήγὸΣ τὴν γην ὁ Τόρος : οὗ χόρ ο ἡ Τὲτ τράπους αέσλος ἐβῥι 

ψεν ἑαντὴ» οὐτόματο» πτώμα, μὴ ὑπὸ τος πλΗΥΗΞ γεγοδὸς, διο20σχ τέλος Οέ- 

ρα τ τὸν χρησμὸν, ὅπου οἰκεῖσθαι ἐποίησε πεδία. δὲ σιτοφέρα τῶν δόµκων » ὁ χρησμος 

3 Ἱ ἔχρη- 



ΕΥΛΙΡΙΡΙ5 ΡΗΠΟΣΕΝΙΡΕΘΑ ΓΣ, όοι 

ο Νες (81Πεῃ {ος ἀοτπῖε οη]ηῖς (915 επίπι βᾳο Εοπίς) 
Ἠος Ρετεπηῖο τασπα ραϊγία πα: Ρο] πηραν, 

ΕΕ. ΟιΙῃ αδῖς 9 ΠαΠΙ, ΠΟΠΙΟΠ ἰπάθῃς σα]εαπΙ πωεια. ΕδΙ» 
Ίωτε Ρο]γπίεση νοσαγίε οαἵα αιιεΓοΏτοΙη Ραῖος. ό]ο 

Γαἴων ῥγώπέ {04 ] 

ΕΕ μμ ασ πο ο Α, 

ΡίΤΘΡΠΘ. 

[ Βατοώμς.] 

ΠΟ. Οὗπ Τγτο (αἆπμις Εισῖοῃς τοσα. 
Οἱῶτειεῖ Ῥῆώδο πιοπίίοις {οάθδ. 

Ὀροπῖε {6 Ππανίε αἠπάταρες {ηναμςᾶ» 
Ίνε(εῖοπς τατάϊ Ίησα οἴτνα Ρατ» 
δοτῖο πιοπβταϊο τεσμΏαΠδ ἵΠ στο» όᾳς 
1.66 αΠΙΕΠΙ σαπηρὶ Ῥετ απιῶπα {ετρςῦς» 
Ἐ]ουίοι5 τοχῖο Ιαναῖ απππς, Ὠΐτςς. 

Χυπε αδί Πραπὲ Ιααπεαῖα (εέτα. 
6τονεταῖ Πι]εῖς {ασος ἵπ' ΡτοΓιπά[5, όσο 

Ε Ίο αὓ απηρ]εχι 5ειποίε Τοπαπίί5 

Α)εὈΠΗΠΙ «Φ]ο Ρρερεε 1 Φ1115 

Θιή 

ἔχρησε, γενέσθαι δλλονέτι, ἔπου γε ἡ παλλιπέταμος νοτὶς τοῦ ὕδατος τῆς Δῴης 
ἐπέρχεται τᾶς βοτο»/Θόρους οὔλακας της }Ίς καὶ βαθυσπόρους., . ἔνθω τὸν Διόκυσομ: 
ἔξεκεν ἡ µήτηρ αὐτοῦ ἡ- Ῥεσέλη διβ' τοῦ. γάμου τοῦ Διός ὁν τιµχ. τὸν Διόγυσον 
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15 “Ελικτὸς εἰθὺς ἔτι βρέζος 1 

16 Χλοηβόροισι ἔρνεσι 
17 Κα]ασαίοισιν ὀλξίσας ἐγώτισεν» 

18 Βακχεῖον χόρευμα 
19 Παρθένοισι Θηβαίχισι» 
20 Καὶ γυναιξὶν Ευίοις. ὅδᾳ 

Ἄντιστροφὴ. 

Ἔνθα Φόνια ἣν δράκων 

Αρεος» ὠμόφεων Φύλάξ» 

Νάέματ᾽ ἔννδεα» καὶ ῥέεθρα 

Χλοερὰ δεργμάτων κόρᾶισι 

Πολυπλάνοις ἐπισκοπῶν ᾿ όύ5 

Ὃν ἐπὶ χέωιξας μολων 

Καδµες ὤλεσε µαρμάρῳ 

Καδτα Φόνιον» ὀλεσίθηρος 

Ἰηλένας δκῶν βολαῖς. 

1Ο Δίας ἁμάτορος όσο 

αΙ Παλλάδος Φοαδαῖς 

πρ Γαπέες ἕικὼν ὀδόιας 

13 Εἰς βαθυσπόρους γνῶς᾽ 

14 Ἔνθεν ἐξανῆκε Υά 

15 Πάώνοπλον σψι ὑπὲρ ἄκρων ότς 

’ Ὅρων 

μα 

δι -Ε. Ὁ 

νο ουν 

εὐβὺς ἔτι βρέφος ὄντα κισσὸς, Φύση ἔχων ἑλίσσεσθαι κύκλῳ, ἐσκέπασε, µακάριον 

δείξας, κλαδοις πλοηΦόρσις κατασκίσις. κισσὸν δὲ εἰπὼ», ἐτῶγει βακχεῖον χόρευμα.. 

ἤγσυν λέγω χόρευμα βαμχικὸ τᾶν Θηβαίων παρθένω»» καὶ τῶν γυναικῶν τῶν Εὐίων, 
ἤγουν ερ βακχικῶ». Εδω δράκω» Ἡν τοῦ ᾿ Αρεος Φονικὸς » ἄγριος, ἄπήγής, φύ- 
λαξ, της πηγῆς δήλογέτι, τὰ Ἰαματα τα ἕνύορα, καὶ τὸ ώρα βεῖθρα εζσρῶμ 

ὀφθαλ- 



ΕΝΕΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΡΘΦΑΣ. στ: 

Φα τεπετ οιπἰς Πεάστα {προγβ8 ό5ς 
Ἐτοπάο. να(ε]τῖς Ιαεϊτανίε ΙΠί1ῃς : 

Ὑπάο ΤΠεῦαπα «αἱεῦταπε ο]οτοῖς. 
” Ἠηρίπος Ένα, ιτεριάφαι]6 Πμ8ἴΓθδ., όόο 

Απμιορηο. 

Η]ς: ὃς ἱπσεπιῖ [Γρατίὀ νο]ήτις 
Μαι «εΝππρος ἆταςο Ρρο[ιάσυας» . 

Εἰαππίπαπ οι[ο5» οσι]ος πισαπτθς. 

Ἠις. εἴτο πιοῖι τοίετεης ἃ Π]ας, 

Νο αι αἆ Ρτος Ῥεπεϊταεῖ ἄπηΠος.. όός. 
Οαάπιας» ατ ροῇΠοῖ ΠρεΓῖς Πτανα, 
Όαπι ρῖῖς αιιστιξ ππαπ{θιι5 ΠαΠοτοπῃ »- 

Εοιποις Πδταῃς ἱαρίάεια Ιασετεῖς; 

Ἱπ νεπεπατι ἰασπίαξας 4ΠδΙσΙῃ» 

ς Ἰζοτεῖςοπι Γσαῃσεις » τερείτααε νυ]πας- όσα: 
Ἰωήδας. πα πα. ππαϊτο ἀἶντε. 

Αἲ ἵετος ἀεπτας πποίτιτα {ΕΓΡΕΠΕ. 

Ὀματῃτ ἵπ Γμ]σος. ςστθαίῖ5 αἲνΙ» 

Ό πο [ατα {αἱδαπς {οδο]ςς 1π αγιαῖς: 

Ἐχτω]ίτ {α[ο :.[μδίίοαμςα {εττάπν. όσς 

Ἱ θτείῃ« 

ὀφῤηλμοῖς, ἐπὶ πολλὰ διάγουσι -τὸ βλ χέμμα καὶ σκοτονµένοις. ὃν ὁ Κάέμες. ὁ 
« ἐπὶ ὔνσλες ἐ ἑλλωΣ » ὤλεσε, λάῳ βχλὼν αὐτὸν βελαις Χειρῶν κατα τε κρᾶ- 
ΈΞ τὸ Φ:2ι0. χατὰ τὰς β2υλὰς. ῇ της ἐνὸ: ζουν ᾽Αθηνᾶς . ἡ τῆς -άπὸ τοῦ «Διὸς. τῆς. 

Αμήτοροςς σπείρας Κπακιρίφεις τον» ὀδέγτας αὐτοῦ εἷς αύλακας βαθυτπόρον» έθεν-. 
αγεδωκεν ἡ γῇ ὠπλισμέγους ἄγδρως «ἐπαάνω-.τῆς ἐπιφαγσίας τῆς γῆς. ς 

σιοης- 
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16 Ἱ Όρων Ἄχβονός  σιδερέθρων 
17 Δέ νυ Φένος παλι ἕννήψε γᾷ Φίλα. 
15 Αἵματος δ᾽ ἔδευσε 
10 Γαῖαν» ἅ ν εὐηλίοις 

90 Δεῖξεν αἰθέρος Ἱνοαῖς όδο 

Γ Π ου Ἀ ο Σ, 

Καὶ σὲ τὸν προµάτορος 
Ἰοῦς ποτ Εκγονον 
Ἔπαβον, ὦ Διὸς γένεθλο 
Ἐκάαλεσ᾽, ἐκάλεσα 

Βαρξαρω βοᾷ»ν κ όδ; 
Ἰὼ, βαρξαροις λιταῖς » 

Ράθι, βᾷ8ι τᾶνδε γᾶν 
Σοί νυ ἔκγονοι ατίσαν » 

ΑΓ δώνυµοι νεακὶ 
10 Περσέβασσα » καὶ Φιλα όοο 
11 Δαμάτηρ 9ελ» 
12 Πέ ων ἄνασσο, 
13 Πάντων δὲ Γᾶ τροίδὸς» 

14 Ἐκτίσου]ο' πέµπε πυρχξόσους 
15 Θεὺς ἀμέναι τᾷδε γὰ. όος 
16 Πανῄα δ᾽ εὐπετῇ «Φεοῖς. 

9ορ-1 Οοὔιω 

ΕΤΕΟ- 
ῤ 3 , Π μό 

σιδράΦρων δὲ Φόνος πἄλιν ὕγωδεν αὐτὴν (Ἴγουν Τ} πᾶγοπλο» ὄψιν ἀνδρῶν) τῇ 
. κ 2 ., ..- κε ον σ- «. , ν α. 

προσφιλεῖ }Π. ἀπὸ δὲ αἵματος αὐτῆς ἔδευσε "τὴν ΥΗΝ, "τις (ἤγουν ᾗ Υῇ) ἔδειξεν 
--. κα -ω ω δ ω" / . ο ΑΝ στις ζι  λὴ 

αύτη» ταῖς πνοαῖς τοῦ ἄερος . ταῖς ἐὐκόλως ὑπο τοῦ ἡλίου Φωτ ιζομέναις. Καὶ δὴ σε. 

ὦ φἔνεβλον τοῦ Διὸς, τὸν "Ἔπαφον λέγω, τὸν ὑιὸν τῇς ποτὲ ]οῦς, τῆς προμήτορος 
μήν π ὰς -ω λα / ος. το ῃ ν) ὼ ὦὤν ςλ-ρρ, ο ἡμῶν , ἀγτὶ τοῦ τῶν ἀρχώτων ἡμῶν (οἰκειενται γαρ τᾶ τῶν ὀεσποτῶν,) ἔπικα- 

λονοι 

- 



ΕΥΒΙΡΙΡΙ6 ΡΗΟΕΝΙΦΦ6ΑΣ. - 

οιπιπχῖϊ αἰίθπας πιθάϊἰταϊα οπἆρς: 
Ώοπες ἵπ Τετταπι το ]τ Ρρατεηῖοπα: 

ΌΏυας πιαάεης » ΓΠ{ὸ νε]ηε απἹπο, ορτηϊ 

ΦαΠριίπεπι {οἱ ἀθάῑε αἴαιις γνοεπί]δ όδο 

οκ δι Θ δι Β, 

υπο αάες νους Εραρίς», ὃ Τοπαπείς 
«6ειπεἩ ὃς ποτ ρεηειτῖςείς Ιῶ5. 

Ῥατβατα ΠΠρρίεχ Ῥτεςθ, ὕατβατοαμα 6δς 
Τε Ώειις τίτα νοςο: Τα Ὀοπίσπιις : 
Ῥοβοτίς εὐ]τας ππί[εγοτο ἴ6τ{ᾶ5 : 

Όυας ἆπΦ αἱοπάαπι τοηίετε ἀΐνα, 

11πετα ἅς Ιαΐο Όσιος Ἱπροεταιτὶχ. σος 
Διπα {εα Τε]ης Ροτίας νοσαπᾶα ο{ὲ. 

Τα οι (παπι ἆἲ [ας ος πιονςτί) 
Μπτίο αἱ ἴοτταπι (αδεαπῖατ ἴπαπι 

Νυηίπα » αγσαηίς Γαείρα5 «οἰεπάᾶ, 6ος 

ΕΤΕΟ- 

λοῦααι βαρβαρικῇ βοῇ ; βαρ βερικοῖς λιταῖς, (τὸ δὲ δὲ Τὰ διὸ μέσου) βα0ι, ᾖγ ου» 
ἐλθε, εἰς τήνὸς τὴν γῆν. οἳ σοὶ ἀπόγενοι ἔκτισαν οτλν ἐ ἐκεῖ, ὅπου αἲ διτταὶ θεοὶ, ἡ 
Περσεφόνη καὶ ἡ Τροσφιλ} }ς Ἀγμήτηρ , ἡ θεὸ ἡ ΥΠ, πάντων ἄνασσα., πάντων δὲ Τρθ» 
Φὸς, ἐκτίσαντο καὶ κατῴκισα»», Ἰ τή» κτῆσιν ἔσχον: π πέμπε σιτοῷό ους ῥεῶς, ταύτας 
ὀγλονότι, τὴν Δήμητρα καὶ τὴν Περσεφόνη» » βοηθῆσαι τᾷδε τῇ γἩ, πάντα δὲ εὔκολα 

το ποῖς θεοῖς. 



74: ΕΥΡΙΠΙΔΟΙ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]. 

ΕΤΓΤΕΟΚΛΗΣ ΚΟΕΝ. ΝΟΡΟΟΑ, 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. ΜΕΝΟΙΚΕΙΣ 

κα ου ο τ 

ΕΤΕ, Χωεει σὺ» καὶ κόμιζε τὸν Μενοικέως 
Κρέοτ’. "ἀδελφὸν μήτρὸς Ἰοχάςης ἐμῆς» 

Λέγω ν τὰδ᾽, ὡς οἰκεία καὶ κου χβονὸς 
έλω πθὲς αὐτὸν συμξαλεῦν όχι 7οο 

Ποὶν εἰς μάχην τε καὶ δορὸς ταξιν μολεῖγ. 

Καὶ τοι ποδῶν σῶν µόχθον ἐκλνει παρών. 
ον Ὁρῶ γὰρ αὐτὸν πρὸς δόμους σείχωτ᾽ ἐμούς.. 
ρε. ΤΗ πόλλ ἐπῆλθον, εἰσιδεν χρήζων σ᾽, ἄναξ 

Ἐτεέχλεες ' πέριξ δέ Καδμείων πύλας 7ου 
Φύλακας τ) ἐπῆλθον, σὸν δέµας 9Ἠρώμενος. 

ΕΤΕ. Καὶ μὴν ἐγω σ᾿ ἔχέηζον εἰσιδεῖν Κρέο " 
Πολλῷ γρ εὗρον ἐνδεεῖς δαλλαγὰς ο 
Ὡς εἰς λόγους συνηψα Πολυνείκει µολών. 

ΚΡΕ, "Ηκουσα µεῖζον αὐτὸν ἢ Θήδας Φροεῖν » 71ο 
Κύδει τ ᾿Αδράσου καὶ ςρατῷ πεποιβότα. 
Αλλ' εἰς 9εοὺς χεὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ) ἔχει" 
"Α ὃ᾽ ἐμποδῶν μκλί αν τοῦ ἥκω Φοίσω». 

ΕΤΕ. Τὸ ποῖα ταῦτα; τὸν λόγον γὰρ ογγοῦ. 

ΚΡΕ. "Πχει τὶς αἰχμαλώιος ᾽Αργείων πάρα. : 715 
ΕΤΕ. 

"Ώντως ἐπὶ πολλοὺς τόπους ἐπέδρχμο» χρύζων δίσίδε πρ] σε, μα, περ]λβον }3ρ 
τῶς τῶν Καλδμείων π πύλος » καὶ Ούλακας, ζητῶν τὸ σὲν δέµας. περ ριφρασέμεῶς ἥ- 
γουν σὲ. Πάντως κἀγὼ ἠθελόν σε ἰδεῦ, ὦ ρέουν" κατὸ πολὺ ν εὗρερ ἐνδεεῖς 
γὰς Φιλιώσεις (ς, ἡνίκα εἰς λ όγους ἐλ ον λνώῤην τῷ ΠΠρλυνεί κξί ὔκο νσζα αὐτὸν Φρο- 

γοῦντα 



ΕΥΠΙΡΙΡΙ5Σ ΡΗΟΕΝΙςΡΑΥΜ. 

ΕΤΕΟΟΙΕ5, ΟΚΕΟΝ, 6ΗΠΟΚΕΝΥΕΑΡ, 

ΤΙΚΚΕΟΙΑΣ, ΜΕΝΟΕΟΕΝΥΣ. 

[ «48. ττ. Ερῆοὰ ῥσνε τ. ] 

ΕΤΕ. 1, ἆᾳπς Οταοπίεπι ραίτο {αἴάπι Μεπαῶσθσ» 
Φιαπι ποῄτα ἵταιτεπι ππαϊοτ ]οσα[ΐο νοσαῖ» 
Οοπβ]ία μὲ 1ρῇ Ρρατιία ἆθ «οπιπ]οςἰς 

Ὑτίαδαε ποβτΙΠῃ ; τεῖε Ππηππα ριὈ]]σα, 

Λείες ρήυσαιαπι (πϊεασ ὅς ρισης σαἱαῃῦ. 

Φοᾶ επ τοπτξίῖ Παπο ΠΡί ο μπι (1σοῃ» 

Αάΐτε ποῄτος. {ροπίε αμ ρτοΡρειαῖ Ιαγ05.. 

ΟΕΕ. Ψἱάειο ἴε αβατίααο Ιαπιρτίάσπι Βασεο « 
ΟμΦ1οαµε: τεκ Ειδος]ες, οχειιΏ]ας εἴτο 

(αἁπιίααε παπηἰπιεηῖα. «ο α/ταης΄ σταάῃ. 
ΕΤΕ, Ει το νἰάετθ πο απίηας {ΠΕιάἶαπι. πηΠΙ, 

ΊἹναπι Ρο[ιεαφμαΙῃ αάίτο Ῥο]γπίσςη ἆαίΒΠΥ ο, 
Έες τοῖα ραςσῖς αβίῖς ἱπ/ρεταδή]ς, 

ΟΕΕ, Νεπιρο Ηἱα ΈΠεδας {ρετηῖε». ιτ αν ονοανέρ 
Φοσα1 {Προτῦθη5 ορίθι5. ατααο: οχογοίεια; 

ο» ὡθά Πα Πῖς ει ατβίετῖς ραυπήτιοίοι. 
Αι πιπς αμοά {π[ζαε πιαχίπιο 1ὰ νοιίο  οἰοηιή, 

ΤΕ. Ουἱά Ποςξ πεφηα εἴεπίπ εαρίο-ηαἱά- ἀῑδειμῃ: γοῖῖς. -- 

/15 
ΣΤΕ. 

σοΚΗ, Αιρίνιις αλα νεπίξ ἵπ πο[ίταπι ΠΙΠΙΙΠΙ. 

. 

-ᾱ, 

76ο 

κ ο) 

19 

γοὔῦντα μεῖζον, Ἰ κατὰ δύναμιν Θμβών, ἕ ἐτὶ τῇ. συγηενείᾳ τοῦ ᾿Αδράστου, καὶ τῷ στρατῷ «θαῤῥοῦγτα., ἀλλὰ: ταῦτα. μὲν σῷ θεῷ ἀναθετέον. ἃ ὃ) ἔτῳ ἑμπόδιον» } ἐν ποσί», ταῦτα. παρήλθον λέξων. 

Κο ἔχει 



76 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]Ι. 

ΕΤΕ. Αέγει δὲ ὃ) τί τῶν ἐκεῖ νεύτερον » 
ΚΡΕ, Μέλλεῳω πέριξ πύργοισι Καδμείων πόλω 

Ὅπλοις ἑλίξειν αὐτίκ) ᾿Αργείων ςσαῇ[ον. 
ΕΤΕ. ᾿βξοισέον γ΄ ἄδ ὅπχα Καδμείων πόλει. 
ΚΕ. ΠΠ; μῶν νεάζων οὐχ. ὁρᾷςο ὢ χρή σ ὁρᾷν»,  Π2ο 
ΕΤΕ, ᾿Ἐκιὸς τάᾷρων τῶδ᾽, ὡς µαχουμένους τάχα.. 
ΡΕ.  Σ]μμκοὸ) τὸ πλΏθος τῆσδε γῆς ̓  οἵδ) ἄθθθονοι. 
ΕΤΕ. ᾿Ἐγκδι κεήρυς τοῖς.λόγοις ουτας 9ρασεῖς. 
ΚΡΕ. εχει τώ ὄγκον "Αργος Ἑλλήνων πάρα». 
ΕΤΕ. Θέρει. τάχ᾽ αὐτῶν πεδον ἐμπλήσω Φόνου. 725 
ΚΡΕ,  Θελριμ’ ἄν. οἱλλὰ τοῦ ὁρῷ πολλοῦ πόγοι. 
ΕΤΕ. Ὡς ο καθέζω τειχέων εἴσω ςρατόν. 
ΚΡΕ. Καὶ μὴν τὸ νικᾷν ἐςὶ πᾶν εὐξουλίαι 
ΕΤΕ. Βούλει τράπωµαι δη ὁδοὺς ἄλλας τυάς 
ΚΡΕ. Πάσας.γίεΕ, πεὶ κύδυνον εἰς ἅπαξ μολεῖ. 71ο 
ΕΤΕ. ὮΕ/ νυκτὸς ἀὐτοῖς πφοσδάλοιμ ἂν ἐκ λόχου» 
ΕΡΕ. ἍἈΕἴπερ σᾷαλείς γε δεῦρο σωθήσῃ πᾶλιν. 
ΕΤΕΡ. ἍἜἼσον Φέρει νὺζ, τοῖς. δὲ τολμῶσι πλέον. 
ΚΡΕ. ᾿ἘΕνδυσυχῆσαι δεινὸν εὐβρόγης ανέφδας. 

ΕΤΕ. ᾽Αλλ) ὠμιδὶ δεπιον οὖσι προσξώλω δόρυ ». στα 
ΚΕ. "ἘΕκπλήξις ἂν γένος: νικῆσαι δὲ δεῖ, 

ΕΤΕ. Βαθὺς γέ τοι Διρχαῖος ανα γχωρεῖν πόρος. 
ΚΡΕ. ΄"Απαν κάκιο) τοῦ. Φυλάσσεσθαι καλῶς. 

ΓΤΕ, 

ἔχει Μινὰ δύναμιν τὸ Ἑλληνικὸν "Άργος. θάῤῥει, τῷ αὐτῶν Φόνῳ τὸ ἐμὸν πεδίο- 
πληρώσω. ἴσθι, ὅτι οὐκ ἐπισχήσω τὸν στρατὸν ἐντὸς τῶν τειχῶγ. ἄκολενθει γὰρ τῇ 
οὐβουλίφ. τὸ γικᾷν, καὶ ἡ εὐβουλία ἔχει τὸ κράτος ἐν ταῖς γίκαις" βούλει ἵνα διανοή-- 
σωµα( µεθώρου, ἄλλας καὶ αἰτίας βουλευµάτων;, πάσας τραπἠό:, πρὺ ἐλθεῦ εἰς 
κίθυγον- εἰ συἁπλακείημε» αὐτοῖς νύ-τωρ ἐκ λόχου, κΦλΟ σοι. ὀηλογέτι τοῦτο: δο. 
κεί; ναὶ καλό ἁοι ὀρκεῖ. εἴπερ ἀποτνχὼγ ὀννατὸς ἔση παλι ὀεῦρο σωύηναι. Ἰσην 

αφε, 



ΕΝΕΑΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙς5ΑΕ. 

ΕΤΕ. ΆΒοπο ᾗοςοετ. Οµ]ά Ποίτος 1]ε πιο] Ιπάΐσαι 9’ 
ο. τι πατταῖ ία, ἱ{ηαςμία σοπ{σ[ίπν ρΠαΙαηχ. 

(αἀπιεα εἰησεῖ οε ία ριοριρπαςι]ᾶ. 
ΕΤΕ. Ἔπευαπα οροτῖεῖ αἴίπα εοπῖτα οἀΙςρτθ. 

ΟΕ, Λη ρίῶ ἰἱανεῃῖα. αιιοά νἰἀεπάιη ο[ξ ποῃ γὶάςςν ᾗτ7τρο 
81Η, Ὑαώπ οχοιπάιΏ, ραῖεαῖ αμ ρµσπᾶ. Ίοοις. 

ΟΕΕ. Αι Πο[ίυπν Ιπσομς ἔμτρα» πος ραιισί {πππ5. 

ΕΤΕ, 15 ἔετοχ ε[ῖ Ππριᾶ» «ο ΡανΊτας ΠΠοΓΙ. 

οβῖ, Αι ποίποπ Άσος σιαπάο αριιά ΟΓῶ905 Παῦεῖ, 
ΕΤΕ. ΝΙπιετΙε: {αχο εχυπἀεί αἲ οα/[εγ]5 οΓ1Ο5, 725 
σςΕ, Ὑτππαπι : {εά ἴμιά {αοστε τες εί ατἀιια. 

ΕΠ, θιαῖ ποῦ ἴοπετί πιαηίρας (ομτεηίία.. 

ΟΕΕ. Οοπβ[ία τα ΡτοξετΙΠῖ νἱδοτίαπι. 

ΕΤΕ. ῥιαάςςπο Ἡῖ αἷίας ἰσίτατ ἱπβ[απι νίαςϱ 

ΕΙ, Ουαδῖ5, ΡΠΙδηΙ8ΠΙ ΜΜατιῖς αθας αἱοαπ].. 73ο 

ΕΤΕ. Οταίὰ 4 ρατεπι!5 ατπῃα ποέζατπο ἱπρείι 

ΟΕΕ. ἨΜαίε { εεοἰἀοτίῖε » εαιτς.απ. τοᾶῖτις Εἱ0ἱ 5 

ΕΤΕ. ΧΝοχ σαυ8 » {εὰ Γαο[ίοτ αΠι]ταμ/1θια5. 

ΟΒΕ. ῥῬετίο]ταί ποξεῖ οδ{ε{ο. στανα εῇ.. 
ΕΤΕ. Ομῖά Π Ροϊταπιις Ματία» ἀῑῑπι ἀαρίσις νασαηι ᾗὖα 

ΟΚΕ. ΆῬανοι {εηΙείΙΓ» νίπεστο αἲ ποδίς ΟΡΙΙ5. 

ΕΤΕ. Ὠϊταρς. ρτοΓιπάα ποτ ἆατοπί Πα[ί Γηραίῃ, 
ΟΝΕ, Μητος τιετί Ρια[ίαι Πὶ5 «οπα(ἰδις. 

εα 

ΕΤΕ, 

ὠφέλειαν ἐ ἐπάγει ῤ νὺξ ἁμΦοτέροις τοῖς µέρεσι- τοῖς ἀντιταττομθνοιο. τοῖς ἔπιτιθ )εμέ- 

τοις δὲ, ὃ ὑτυχοίζο τι τῷ ἑτέρω αέρεςν πλέρ. ἐπιτήδείον τὸ σκότος τής νυκτός εἰς 

τὸ ἐνδυστυχήσαί τι ἓν αὐτῷ ' ἀλλὰ βρύλει περί οε 0» αὗτοις οὖσι συγ. ροτ} {όν 

πόλερον: 5 Ταραχ} μόνον γένηται αὐτοῖς, οὐ μὲντοι ἧττα., ἐπεὶ εἰκός αὐτοὺς ἔνοπλονε. 

ἀσνεν, τὸ πάντα ὀεύτερα. τῆς εὐλόγου ἀσφαλέίως. 

κ 3 



78 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

ΕΤΕ. Τί δ) εἰ καβιππευσαιµεν ᾽Αργείων σρατόν» 
ΚΡΕ,. Κώκεῖ πέβρακ]αι λαὸς ἅρμασιν πέαιξ. 749 
ΕΤΕ. Τί δῆτα ὁράσω» πολεμίοις δύσω πόὀλυ; 
ΚΡΕ. ΜΑ δῇτα' ποσα δ ἐπείπερ εἲ σορός. 
ΕΤΕ. Τίς οὖν πρὀνοια γίε]αι σοίθωτέρα » 
ΚΡΕ. "Επτ΄ ἄνδρας αὐτοῖς Φασὶν» ὡς ἤκουσ᾽ ἐγω ο 

ΕΤΕ. ὮἄΤὶ προςετάχθαι δρῶν, τὸ γῶο σθένος βραχυ. Τ4δ 
ΚΡΕ. Λόχων ὠνίσσειυι ἑπτὼ προσκεῖσθαι πύλαις. 

ΕΤΕ. Τί δῖτα δρῶμεν » ἀπορίαν γὸς οὐ μενώ. 
ΚΡΕ. "Ἔπτ’ ἄνδρις αὐτὸς καὶ σὺ πρὸς πυλχίς ἑλοῦ. 

ΕΤΕ. Λόχων ὠνάσσειν, ἢ µονοςόλὰ δορός 
ΚΡΕ. ἍΛόχων» προκρύας οἵπερ ἀλκιμωτα]οι. στο 

ΕΤΕ. Ἀυνῆηκ' ὠμύνευ τειχέων προσαμξάσεις. 
ΚΡΕ. Καὶ ἔυςραηγές"' εἷς δ᾽ ὦνὴρ ἃ παν’ ὁρφ. 
ΕΤΕ. Θάρσει προχούας» ) Φοενῶν εὐξουλίᾳ » 
ΚΡΕ. ᾽Αμίϕρότερον ' οἰπολειθθὲν γὰρ οὐδὲν Φάτερον. 
ΕΤΕ. Ἔσαι τάδ’. ἐπ]άπυργον ἐς πόλιν μµολὼν σσ. 

Ταζω λοχαγὲς πρὸς πυλαίσω, ὡς λέγείς» 

Ἴσους ἴσοισι πολεµίοίσιν ὤλιθείς. 
Ὄνομα ὃ᾽ ἑκάσου διοζειξὴ πολλὶ) λέγει» 

Ἐκχθρῶν ὑπ᾿ αὐτοῖς τείχεσυ χαθυµένων. 
Αλλ’ εἶμ), ὅπως ἂν μη κα]αργῶμεν χέρια. 7όο 

Καὶ 

τί δὲ ἄρα πλέον ἡμῖν ἔσται, εἶ πάντες ἐφ᾽ ἵππων ᾠρμήσομε» κατ’ αὐτῶν» κδκεῖ' 
ἠσφώλισται ἅρμασιν ἐν κύκλω ὁ στρατός. θέλεις οὖν προδῶ τη» 7 πόλιν τις: οὔν προ- 

μή /ειά: ἐστι Ορονιμωτέρα: ἑπτὼ ἄλδρας ἐν αὐτοῖς Φασὶ λόχων ἀνάσσειν. τί λέγουσιν 
αὐτοῖς προστετάχθοι; τὸ Υ3ρ σθένος τῶν ἑπτὰ βραχύ. ἑπτὰ ἄγδρας ἐπ᾽ αὐτοῖς ἥ- 
γου) κατ’ αὐτῶν καὶ σὺ πρὸς πύλωις ἔκλεξοι. ταγμάτων ὠναίσσειν ἕκαστον, Ἰ µόνης 

τῆς ἑυτοῦ λέγχής ἕκαστο) ἀνάσσει; τωγμάτω» ἀγάσαειν. ἐκλεξάμενος ἐκεύους, 
οἵ τὲρ 



ΕΝΕΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΘΦΑΙ. «ο 

ΕΤΕ, Οιίά Π Ἱεα πια» σαίτα τασπατάπα Ἱπρείη 9 

οςΠ. Ναἰαπειτ ατάα οΙΓΕΙΙΠΙ εοπρασίης, 749 

ΕΤΕ. Οιᾷ οιβοῦ τι Ίπο ἀδάοια Ίαπς αεὸσπι 15ος 3 
ΟΚΙ, ΎἈΝοη Ιρςο. {εά» αιιοά τες Γετήπὲ, οχρεπἀσις, 

ΕΤΕ, Απ τε[αί α[αιῖά «οπΠ]ἳ [αρίεπιίιις 5 

Ο6ΒΕ. ΕΙε Ίπιος Ποί[ῖτος {απια {δρῖοπος {6[6Γξ, 

ΕΤΕ. Ἠαιά σιαπἀε τοβ;: Γεὰ αυἰἁ Πῖς οροία ἁαταπι 9 745 

ΟΚΕ. δερῖεπα Ροτίας ἀμεειε αἆ [ερίοπι αβππα, 

ΕΤΕ. Οσα ετσο Γ4εἴπιῇ5, απίσηΙαΠη {ρες οχοἰάααῖ 2 

6ΒΚ, Ῥοττας τπετί τα νῖτος ἴοτίάσπι Ι199. 

ΕΤΕ, δορῖςοπΊηΕ {οἷος » απ σαϊεινίς αἀάῑείς 2 

ΟΚΕ. Πὶς ἁαπάα Ριαδές ααιπ τασαπε, Πος οἰνίμπι, 75ο 

ΕΤΕ. Ὑτ ρατὸτ Πο[ίεπι πισηῖυπι αά[ερπ[υ αγοςαηξ, 
ΟΕΕ. Φδοεΐοδᾳαᾳ ἀμεῖσιας αάάθ. Ρρ]ας Ρίητος νἱάσπε, 
ΡΤΕ, «ὁρεᾶαηςπο πιαπΙΠῃ τοῦςτ», απ νἶπι «οπΠΙ! 9 
ΙΕ. παπιαμε 1ῃσεΕ, πᾶπι {οοτῇπι ηῇ] να]εηῖ, 
ΕΤΕ. Ῥεπασεπτιτ ἴ[α. ΙαιηαΠο πμης ΙΠΡΟΠΠ Ροῖο» σος 

Τ,εσαπιαιια Γερῖεπι- ἔατγῖδις {εριέπι ἆμςος 
| Ῥατος τεροπεΠ5 Πο[Εαπι Ρρτήποσίδας, 

ζ Αι ποιηἶπα εάἰΠοτετε ποπ α[ οτἵαπη : 
Ἱαπιαπε θες πηητῖς Πο[ίς α[Πιταξ Γοτος. 
Ίαπ Γεππριις ἴτ6, ποβτα πο οε[ῖοι πΙαη]ς: 76ο 

γΠ- 

οὔτερ ἱσμυρώτατοί είσι. ἐνόητα ᾿ οἡΛεῖ, π ρὸς, τᾶς ὀγαβάσεις τᾶ» τειχῶ». καὶ συστρα. 

τηγοὺς ἔκλεξχι αὔτοῖς» εἷς 9 ἄρ ὤναρ οὐ πάντα γρώσκει, ἄγδρας ἐν τέλμη ἐκλεξά- 
μενας καὶ ἀλρείαν Ίγουν τολμήρ ους καὶ ὤγδρε ους ἤ ἐν εὐβουλίᾳ ] ἦγο ων Ορονίμο ως 
Καὶ ἀγοθρὺς τὰς βρυλὰςν κατὸ τᾶ δύρ" οὐδὲν γὰρ ἔστι τὸ ἕτερον. ἀπολειφθὲν τοῦ 
ἑτέρου. οὐκ ὀφείλομεν ἑκάστ ου κατ ταλέ) ειν τὸ ὄνομα, πολέμου ἐπεί ἔγοντος. ὁλλ᾽ ἀπέρ- 
χρμαι, ὅπως μὴ ἐμποδίζωμεν τὸ τῶν χειρων ἔργον , τουτέστι τὸν πόλεμο». 

τα. 
εν 

δω 
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Καὶ µοι γένοιτ ἀδελθὸν ὠλήση λαξεῖν» 
Καὶ ἕυςαθέν]α διὸ μάχης ἑλεῖν δοςὶ » 
[Κτανεῖν 9) ὃς ἦλθε πατρίδα πορθήσαν ἐμήν. ] 

Γάµους δ᾽ ἀδελρῆς ᾽Αντιγόνής, παιδός τε σοῦ 

Αἴμονος, ἐαὺν τι τῆς τύχης ἐγὼ σᾷαλῶν Ἰός 

Σοὶ χρὴ µέλεσθαι' τὴν δύσυ δ᾽. ἐχέγγυο» 

Τὸν πρόσθε, ποιῶ νῦν ἐπ᾽ ἐξέδοις ἐμαῖο. 
Ἁλητρὸς δ ἀδελθὲς εἰ τί δε µακοηγορεῖν» 
Τοέᾷ οἰζίως νι, σοῦ τε, τήν τ' ἐμὴν χάριν. 
Εἰκτὴρ δ᾽ ἐς αὐτὸ οἐμαβίαν ὀλισβλνει ο 77ο 
Ὄψυ τυθλώσας οὐκ ἄγαν σ ἐπήνεσα 
Ἡμᾶς τ᾽ ἀραῖσιν.» ἢν τύχη, κατακ]ανεῖ, 
Εν ὃ᾽ ἐςὶν ἡμῖν οἀργὸν, εἴ τι Φέσφθα]ον 
Οἰωνόμανις Τειρεσίας ἔχει Φροίσαι» 
Τοῦδ᾽ ἐκπυνέσθαι ταῦτ'. ἐγω δὲ παῖδα σὸν στο 
Μενοιχέα. σοῦ πατρὸς αὐτεπώνυμον 
Λαξόνα πέμψω δεῦρο Τειρεσίαν, Κρέον 
Σοὶ μὲν γὼρ ἠδὺς εἰς λόγους οἰκθίζε]οι 
᾿Εγὼ δὲ τέχνην μανικὴν ἐμεμψάμην 
Ηδη πρὸς αὐτὸν, ὥςε µοι µομᾷας ἔχειν. 75ο 

Πόλει δὲ καὶ σοὶ ταῦτ᾽ ἐπισκήπτω», Κβέον᾽ 
Ἔνπερ κρατήσῃ τομὼ , Πολυνεύκους νέκυν 

Μή ποτε ταῆναι τῇδε Θηβαίᾳ χθονί" 
Θνύσκευ δὲ τὸν σάψκγ]α, κἂν θίλων τις ἢ. 

Σοὶ μὲν τὰδ’ εἶπον  πβοσπόλοις δ᾽ ἐμαῖς λέγω, . 789 
Ἐκφέρετε τενχή», παάνυπλά τ᾿ ἀμφιξελήμαια» 

Ὡς 

σόφε αὐτὴν καὶ σοῦ ἀξίως, καὶ ὃνὰ τὴν ὁμὸν χάριν. 



ΕνΨΕΙΡΙΏΙς ΡΗΟΓΝΙςςΑΡ 

ΨΙπαπια 6 ναηίαϊ [γαῖος αἀναι[ις πηΠῖ 

Σαβα ας πποα τπαπεβχας {ησταταα, ἱπρίαπι 

Ὦβιιάαϊ αβίππαϊη ραϊτία οὐ[ε[ος πες. 

ΤΙδΙ παϊς ΠωπιοἨ ὃς πια ΑΠΙΙσΟΠΟ {ΟΤΟΣ 

Ίκ1το αἲ ἱπσοπίαν » Παι]ά ενεπίατ ΒΗΠΙ» 

Οωίατο Ρείϱε. ἀῑξία αυ παρετ Γιής 

Ώο5. Ίπο Πιαπείο: Πίηπα Ῥοί οὐίζυπι Ιαἴα, 

Ὦε πιαίτο » οί ἕ {ταῖοες» Παιά νειοίς ορι5: 

ντ ἆρσει. αἰαίιί ὃς η οπιι/{α ὅ πΠισ[. 

Ῥαΐετ » ἴεπεῦτῖς {ροπίο ἀῑαέιῖς ΠΙΙ[ευ, 

Μο ποπ ριοβαπίε ἀερεῖ Πος τομ ΠΟ: 
Ας {οτῖο ἀῑγί πος [αἱ Ίετο ἁαδῖς. 

1ἆ τεβαί ΠΠΙΠΙ. Παια Τις απ {6Πσίή 

Ὑίοπειτα σεἶαιες Ρ[ΩΡοἴΙΙΠ ροηπα ἆοσεΠί» 

Αιάῑτδ. ΠΔΙΙΠ» Π ρίασοι» ΝΤεπασθας 

Οἵαταπ ρατοπεῖ αἱ Γα[στῖ ΠΟΠΊΘΠ {1 

Μ1τίαπα » {οποπι νοσατα {ατάῑσιΠι  ΟΙ6ΟΠ. 

Οοἰ]οαμία Παππαϊ1ε Ποπ τοΓοιπιϊάαξ τιῖα, 

Τσο πιρεῖ ε]ις ατεῖὶς ἱτηα Πάσπα: 

Αἴαπο ἱπάο ρεύεῖς σε[ται ΠΓΕΠ{ΙΠΗ πηϊΠῇ. 
Τί πµπς, Ο1εοΠ» Ρρορι]οαΠο παπάαϊι]η νο]ο. 

οἱ Ῥτο[ροτο υίατ Ματῖε» Ῥοἱγπίσσπ Παπάς 
Τποεβαπα πΙπα Παπ εαρίαῖ», ας Παπὶς ραιοῖ 

ἵπρογεια ἴοιτα» ααἰσηυίς ο[., Ιειο ]ηαξ. 

{οι Εατας Πα, πιπς {ΔἴεΙΠείρις Ιοα1α. 

ἴτο, τε» ερείπια {ετῖο» Γεγῖο α’ΠΙᾶ ΟΕΥΙΙ5» 

σι 

ὃς 

τι 



ὤρ «ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ΄ ΦΟΙΝΙΣΣΑΓ 

Ὡς εἰς ὠγῶνα τὸν προµείµενον δορὸς 
Ὁρμωμεν) ἤδη ἕὺν δίκη νικηδέρῳ. 
Τῇ ὃ᾽ Εὐλαδείᾳ: χρησιµω)έτν 9εῶν » 
Προσευξόμεσθα», τήνδε διασῶσαι πόλη. 70ο 

Εμ απ μπα ο μμ 

Στροφ». 

Χο. ”Ὦ πολύµοχθος Αρης, τί ποθ αἵμαῖι 
Καὶ Φανάτῳ κατέχη Βρομίου παράµουσος ἑορ]αῖς » 
Οὐύκ ἐπὶ καλλιλόροις ςεβάνοισι νενιδος ὥραις» 
Βόςρυχον ὀμπε]άτας» λώδ κατὰ πεύμλ]α µέλπη 
Μάσαν, ἐν ᾷ Χάριτες χαροποιοι 7ο5 
᾽Αλλὼ σὺν ὁπλοβόροις, σρατὸν ᾿Αργείων ἐπιπνεύσας 
Αἵματι, Θήζας κῶμον ὠναυλότα]ον πβοχορενεις. 
Οὐδ᾽ ὑπὸ Φυρσομανεῖ νε:οίδω» μετὼ δυεύεις, ἀλλ 
"Άρμασι, καὶ Ψαλίοις» τετρα5άμοσι, µώνυχοι πῶλον ᾿ 

1Ο Ἰσμηνοῦ τ᾽ ἐπὶ χεύμλσι βαίνων ο δοο 
ΙΙ Ἱππείαισι θοᾶζεις, ᾿Αργείους ἐπιπνεύσας 
12 Σπαζώ γένα» 
13 ᾽Ασπιδοβέρμονκ Φίασον», εὔοπλο » 

Ὁ ο ἳ Οι οὉ 1 

Αντι- 

σΑ 
. αγ2ρς ἱ ΣΩ, πολλῶν καμάτω» αἴτιε "Δρες, διωτὶ πρὸς Φόνον καὶ πρὸς ᾖ2ὔγατον εύουσιᾷς 

ῥοστος ὑπάρχων σαῖς ἑορταῖς τοῦ Διούσου, οὖκ ἐπὶ στροῷ»ῖς καὶ κύμλοις χορῶν κᾳλν 
λιχόρων, εὐτρεπείαις λόγω Φεάλιδος, ”γουν ἐφ οἳς διαπρέπουσι οἱ γεᾶλιδες, τὸν σὺν 
βεστρυχ»» ἀγαπετάτας κατὰ τὰ ἁπηλήματατης σύριγγος περηχή µέλος, ἐν ᾧ χάριτες 
εἰσὶ, χαρὰν ἐμποιοῦσαι καὶ ἀγαλλίασιν. ἄλλα σὺν ὁπλοθόροις αγδράσι ἔμπροσύεν τῶν 
6193) αορεύεις «κορεία» ὑβριστικὴν, πακομουσοτάτη», δΙΣγείροις τὸν στρατὸ» τῶν "Άρ- 

Υείων 
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νε ἱπππεπεῖς ριΦ]ῇ αἆ οριαπῖηα 
Νος εχρεά(τος αἱο νἱάτίχ {ειαῦ. 
ΊΗπἹεΠ ΡτεσειπΙσ ορΕίπιάπῃ Ῥτιάσπείαπι 

Πας {ο[ρίτατε πιωπία ἱπίετεα πε γεῖῖτ, 7998 

ο σμν  πς Α 

ΒΙΟΡΜΗΟ. 

[δσ/16 {πούρή. ] 

6ΗΠΟ, Ουαἷἆ, Οπαάϊνε ραῖον», ἴαπίαπι ΕΠΟί 

Μαπρηὶς ὅς α:Π18. ρἰαςεΏξ Βασσ]ᾖείς. ἀἰῄοπα {αε[ῖς5 

Νοπ ΠΕί νετῖς ποπος νἰπόατί τεπιροία Ποτθδ» 
Τιδία ποπ Ρἱαευῖε [15 Ἱππαπόα εἶοτεῖδ» 

Ὦι]σία Ρἰετιάππι Ώες σαΙΠΙΙΠα5 

θεά σαΐεα Ῥήεβις σαριῖ ΙπαςΠῖα ασπηπα ἀμσεῃς, 
ῬηἱπιπδιΙπη Ἱποεπάϊς Τπεβαπο {αηριΐπε ΠπάιΠ]: 

Ίνες αΠαβσης τΠγΓΓΙΙΠ» πες οἰπέξιας περτῖἆς {[ἴας 

στα ὃς οαπαάτιρεάυπι Πωῆϊς Ιαίαίας εηΠονπι 

Ίσπιεπῖ να]ατῖς Ρτορίοί ναᾶα » δοὈ 

ΕοτΏδιας οΡροπθΠς αἀνοτία Ετοπίο Μγεεπῖς 
ῬεμίΓοταπη Γεγραπίο {ΠΠ 6ΕΠΙΙ5. 
Αιπιίσοταπι τἨγα[απα» ἱαρίάε εχεῖία 

ο] 9 λα 

Έοιτο 

ψείω» ἐπὶ Φώον . οὐδ' ὑπὸ τῷ Διῤύσων τῷ μετὸ θύρεω» μαινο νεα. χορεύεις, δέ;- 

ρατα ἐλάφων ἐνδεδυμέγος, καὶ ἐπὶ τοῖς ῥεύμασι τοῦ Ἴσμον, του. ποτ το μοῦ πορενό» 

µεγος σὺν ἅρμασι καὶ χαλ σσις τετραπέδω» μεωγυχω; ἵππωρ 2 ππεύσεσι ὃρ ρμᾷς, 

διεγείρας τοὺς ᾿Αργείους κατὸ τῆς γενεᾶς τῶν ἀπὸ τῆς σπορᾶς τῶν ὀδώτων τον 

δράκο2τος ὀναδοθέντω»., λέγω θίωσον ἆσ πιδοφέρο», εὔοπλορ. ὀρτίπαλον κατὸ τῷ 

Ἀίωοι τείχη τῆς Θήβας, ὁπλίσας χαλκφ. 
{ ο ὄντως 
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14 ᾽Αντίπαλον κατὸ λοίΐνα τείχεα. 
15 Ἡ διωά τις Ἔρις φεὺς, ἃ τάδε δοςσ 
1ό Μήσαῖο πήµοῖα γᾶς βασιλεῦσιν»ν 

17 Λαθδακίδαις πολυµόχύοισυ. 

Αντισροφὴ . 

” / , 1 Ὢ ζᾳθέων πετόλων πολυθηρότα-' 
2 Τον γάπος, ᾿Αρτέμίδος χιονοτρόθον ὅμμα Κιθλιρῶνν 

ο τν / /”- / ος στ] 

3 ἸΜήποτε τὸν «ανάτῳ προτεβέια» λοχευμ ἍᾖἸσ- 
Κάςας. 1Ο 

4 ὪὭβελες Οἰδποδα 9οεψαι βρέίδος ἔκ5ρλον οἵκω)» 
δ Χρυσαδετοις περόνχις ἐπίσχμον ' 

ΑΕ / { / . - 

6 Μηδὲ τὸ παρθένιο πτερὸν, οὔρειο τέρας, ἐλθεν 
7 Πένεα γαίας, Σιγγὲς, ὠμουσοτάταισι σὺν ὠδχῖςς 
8 (“Α πστεκ1ὸ μογ εν τετραξχµοτη ἐν χαλαῖσι, 815 
9 Τείχεσι χειμπ]ομένχ., Φέρεν αἰθέρος εἰς ἄξχ]ον φῶς 

1Ο Γένναν.) ταν ὁ κατὰ χθρνὸς “Ἄιδας ς 
11 Καδμεώις ἐπιπέμπει. ἐυσδαίμων ἃ έρις ἄλλλ 
12 Θάλλει παίδων 

13 Οἰλπόδκ κκτὸ δκµάα καὶ πόλμ. 920 
14 Οὐ γλό, ὃ μὴ κκλὸν, αὐ ποτ ἔβυ καλὸνν 

οὐδ” 

ὕντως Χλλεπή. τις /εος ἤ ἔρις , ύτις τρύτας τὰς βλόάβας ἐβουλεύζατο κατὸ τῶν βχ- 
σιλέων τῆς ΥΏς ταύτης τῶν ἀπὸ τοῦ Λαβδάκου καταγοµὲ ένων, τῶν πολλοὺς καβή- 
τους ὑπομεμεγηκότων: "Ο, Κιθαιρὼν, περίβλεπτο» καὶ διάδηλο» ὄρος τῆς ᾿Αρ τεμιοθ 
αν βείω» δένδρων πετληρωμένον ο πολυειδῶν θηρίω». ἀγρευομένων τεριεκτικὸ . Χιάν 
νων Φυλακτικὸν, οὐ, ὤφειλες τὸν Οἰδίποδα τὸν ἐκτεθέντα τῷ θανάτῷ, τὸν ἔκρΣ βλ” 
µένον τῶν οἴκων, τὸν ἐπίσηαον, 7γ2υν διζδηλορν ταῖς κρυσοδέτ οις περέκαις». τὸν τό- 
κοὺ τῇ ᾿Ιοκάστής, θρόφαι βεέφος ὀντα. οὐδὲ ἡ ὑπέπτερος ΣΦΙΥξ, ἡ παρθένος, τὸ 

ρεί. 



ΕΝΚΙΕΗΡΕΙΡΙ5 ΡΗΟΘΟΕΝΙΘΡΘΑΕ: ὃς 

Έειτο οαἰπέξις οδίε ααϊ ππασπία, 

Έλυτα Ώοα αἴηιε {στοχ [οοτάϊα» δο5 
1 αὈάποΙϊ σεπετῖς αιιΦ τορίθις 
Ἠει παϊ{[οτῖς Ἱπιπιεπία {ιτ πιαία. 

Απιῄτορης., 

Λάἁπιταπάε ΓεΓῖς, {Γρεξασα]α σταία Γϊαπα, 
Ἐτοπάο γ]ταις π]ηἶτα» πὶνίριας νεβίτα ΟΙΤΠΦΙΟΠ 9 

Ώερίτας ὃ υτἴπαπι ποτ Ραος 1ο ]οσαί[ςς, διο 

Ῥτοιοξειισαιιο ἆοπιο ποπ ἴο ετον{Ποί α[επῖς; 

Άυϊσοα Πσπαταϊ ποπ Πδι]α: 

Ίνες ἴησα εο]{α σοἶεπς ροειπιἰκίιπι νηρίπε ππορ/έταπα 

(αγπγίπᾶ», σταπὀς πιᾶ]ΗΠ ἴειτῶ» Ροιρίεχα τος: 

έπη οῖδιις αζσεΠῖὲ πιήΤος», Οαάπ]]ηἁα περοῖες δίς 

Θιπάταρες! ταρζ {προτας ἰαξανἰξ η αὐγαδ» 

1π{ρηῖς νεπῖεῃς ἃ {641δι]ς» 

Ἰην]άῖα θιγοᾗ παπι Τονίς. 

Έτ πυπε εοπειιίηπῖ ἹτεγΙπι πονα 

Οεαιροαἱοπίᾶας εσγιαπῖπα. 920) 

» Τµ1ρε φυοά εΠ, Π-μ» ἴπγρο παπεῖ» π]απεῖ. 
' Γης: 

τής ος ταύτης, ὤφειλε ὀηλολότι, ἐλθεῖῃ σὺν αἰνίη" μασιν 
ἐμμέτροις 22γεᾶΥ τὴν ἀπὸ ον Ἱκέδμωυ κατανομέ- 

νή διὸ τῶν ὀνέχων τᾶγ τεσσάρων αὐτῆς ποὲᾶν ἠΦάνιζε, τοῖς τείχεσιν ἐπικοαθίζενσαι ». 
ὃν τες κατὰ τῶν Ἱκαδμείων. . ἄλλη δὲ πάλιν ἔρις ὀνστυχὴς. ὃν ἑ κατὰ χζογὲς 5 { 

αἴδει κατὼ τῶν παίδων τεν Οιδίποδος., κατὰ τὲ τα )ώάατα, και τὴ» πόλιν. καὶ ς ε) 

}ἂρ ἕπερ οὓκ ἔότι καλὲν τῇ Φέσει, οὐδέποτε καλώ υπάρχει 

κάν. ρα , 
ὄρειχον τέρας, τὸ πέγθβες 

ομονσοτᾶτοις 5 ότις πετὲ τη 
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15 Οὐδ οἱ μὴ ὀμιμοί ποτε παῖδεςν 

1ό Ματοὶ λόχευµα» µίασµά τε πατρός" 

17 Ἡ δὲ σύναιμόν γ᾿ ἦλθε λέχος. 

Ε Π Ὡι Δ ο Σο 

Ἔτεχες» ὦ γῶν ἔτεκές ποτε» 5σ5 

Βώρξαρον ὡς ὠκοὺν ἐδχην ἐδέην ποτ᾽ ἐν οἴκοίς ν 
Τὼν ἀπὸ Φηράρόθα (Φοιικολοίβοιο δράχον;ος 

4 . / / Ὀ 

Γέννον ἐδο]οφυῇ, Θήδαις κάλλιςον ὀνειδος. 

Αρμονίας δὲ ποτ’ εἰς ὑμεναίᾶς 
Ἔλυθον Οὐρανίδαι, όρμιγγίτετείχεα Θήξας, 930 
Τᾷς ᾽Αμϕιονας τε λύρας ὕπο πύργος ἀγέςα 

Διδύμων πό]κμῶν » πόρου οἰμίδὶ µέσο 
Δίρχας, χλοερο]ρόίρον ἃ πεδίον 

1Ο Πρόπαρ Ἰσμηνοῦ καταδεύει. 
ο ου Όσιο ο υὓ 

11 Ἰῷ 9’, ᾧὢ κερέεσσα προμοίτωρ» δα1ς 

12 Καδμείων βασιλήας ἐγείνοᾖο. 

13 Μυριάδας δ ἀγαθῶν 
14. Ἑτέρας ἑτέραις µεταμειβομένα» 

15 Πόλις ἄδ᾽ ἐπ ἄκροις 

16 Ἔσαν) ἀρηῖοις στείθανοιση. 849 

| ΤΕΙ- 

οὐδὲ οἱ μὴ ὄντες -ἔνομοι παῖόες- παλὸ» εἰ ω ὡς ὁ Οὐίπους τὸ μοινὸν γόνημα τῆς 
μητρὸς , τὸ µεμιασμένο σπὲρ5 τοῦ πατρός" ἡ δὲ Ἰοκ αστη ἦλθε-λέχος εἰς συγφε- 
ο δε εκες ὦ νῇ τῶν Θ/9 βω». π. δο ἐν τῇ ἐμῇ πατρίδι ποτὲ Ἴκουσαο λό- 
γον βαρ βαρ ϱΙ1ὸν. τὴν Υ22ΕΑΣ τ τὴν ἀπὸ τῶν ὀδέτων Υ}Η/εἴσα» » τὴν ἀπὸ τοῦ Δράκον. 
{25 τοῦ ἠηρσὶ τρεφρμίνου, τοῦ Φοιικοῦ τ}2 ΚεΟαλή2, Ἑλέος κὔλλιστο) τῶν Θ/βών 
εἰς δὲ τοὺς γάμους τῆς Άρμρ γίας της ο ρὸς τῆς ΑΦ; οοδίτῃης, ἡ) ἔγημεν ὅ Ἰκαδ. 
μας, ᾖλθον οἱ θεοί. καὶ ὑπὸ τῆς Φόρμιγγ2ς καὶ τῆς λύρας τοῦ ᾽Αμϕίονος τὸ τείχη 

τω» 

το” 
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ΠΗίπο ποῃ ]εσίϊπαί ρατίης», πηα]ά 
οαπῖ παϊτῖ» Ῥραϊτίοιιο Ρἰαςιιία. 

Ηϊα νίτο Παϊτας ρανίὰ ἀθα[τ, 

ΕΕ Ομ ΝΕ Β, 

Ο {ας αποπάαπι αυτα ἱπε[ία, δὲς 

Ῥατῦατα πια ἁοπιὶ πο[ῖτας τι ροτείσίε απγος» 
Οἶπι ἆε ῥρΙΙριτεο ϱεπῖταπι {εγραπῖο τι] 

ΠΏεπίρεπαπη {οΡο]επι» ἆἀεεις Παιιά Ιρποῦί]ο Ί Ποῦῖς, 
πα Ίσία Παιπιοπίες αἆ Γοάστα 

Ὑοπεγιιπε {αραιί» Πάΐρας οἶππι (αχα σαπογῖξ δαο 

ΑπρΗΙΟΠ απίπιαΠς {οοραίος ἵαπ πιωπία ἀῑχίε, 

{ᾖάϊΠσαπς Ιπίοι ἆπο Πιιπιῖῃα. 

ΟΦια Ἠΐτεο υ]ηάες Ποιδας αἰῖς, 

Νεο ΠΙΙΠΟΙ Ι5ΠΙΕΠΟ5 γαἱαιη γἱσαῖ: 

16 ρα]εΏτα ϱείεπς εἶπῃ «οΓΠΙα φας 
Θαάπιεος σεπ!τηῖςκ τερες ἀθαῖς: 

Έτ ποᾶσιμς «οη/{ετῖα Ὀοπίς Όοπα 

Ἐ]οτυῖτ αὈς εἶατῖς ντα ρα 

πάς ἵπσοῃς Ἰήανοτιῖς αἆοτσα 

γάπίσία πιαπία οἰηχ]ς, 15 
5 
Τ|- 

τῶν Θ/θῶ) καὶ ὁ ας ἀνωκοδρμήθη., περὶ ς τὸ μέσον τῶν δύο ποτ αμῶν . Ἴγουν τοῦ 
Ίσμγγοῦ κοὶ » ὅτις ἐμωνύμως λέγεται τῇ πηγῇ» ἥτις, ἤγουν Δίρκη. ἡ 
πΗΣΗ» ϱ οσῦεν του ο Ἴσμηνεῦ πεδίο» το βετανηφόρον ἄρ ρδεί καὶ κάύυγρον ᾖοίξ. μ 
καὶ ἡ Ἰὼ, ἡ κέρας ἔχανσα, ἡ προµήτωρ, τεὺς βασιλεῖς τῶν Θνβαίω» ἔτενεν. Ἡ πό. 
λις δὲ ήδε; μνριάδας 6) αβῶν ἑτέλως ἐφ᾽ ἐτέραις κατὸ δι2δοχὴν: ἔχενσα, »ῶν ἐδὶ µε- 
γίστη καὶ ἐσχάτη πολιορκίᾳ τον ρεος ἔστηκν. 

Ξ Προς 



5ο ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΤΕΙΡΕΣΙ Α Σ ὑπὸ Ναντοῖς ὁδηγεύμενὸςν 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ; ΚΡΕΩΝ: ΧΟΡΟΣ, 

ΑΠΟ ο 

ΣΕΙ. Ἡγξδ πάᾶροιβε δύγατερ᾽ ὡς τυ(θλῷ ποδὶ 
Ὀφύαλμὸς εἲ σὺ, ναυξάταίσι ἄςρον ὥς 
Δεῦρς- εἰς το λευρὸν πέδον ἴχνος τιθεῖσ᾽ ἐμὸν., 

Πρόξανε, μὴ σφαλῶμεν ' ἀοθενῆς πατήρ. 

Κλήµᾶς τέ µοι Φύλλσσε παρθένῳ χεεὶ ν δ15 
Οὓς έλαξον. οἰωνίσματ ὀρνίθων μαβῶν 
Θὔκεισιυ ἐν ἱεροῖσιων οὗ µαγ]ευρμαι. 
Τέανον Μεγοικεῦ ο παῖ Κρέονιος, εἶπέ μοι» 
Πόση τις ἡ “Πίλοιπος ἄςεως ὁδὸς 

Πρὸς πατέρα τὸν σὸν; ὡς Υ ἐμὸν καάννει γόνυν 85ο 
Πυκνὴν ὃὲ βαύων ἤλνσιω μόλις περῶ. 

ΚΡΕ. Θαάρσει'. πέλας γὰρ, Τειρεσία, Φίλοισι σοῖς 

᾿Εξωρμισαι σὸν πόδα' λαξᾶ δ᾽ αὐτᾶ», τέκνου" 
Ὡς πᾶσ᾽ αἁπήνη, πᾶς τε πρεσεύτα, «ιλεῖ 

Χειρὸς υραίας ὤναμενει κουφίσμ21.. δος 

ΧΕΙ. Εἶω, πάρεσµεν" τί µε καλεῖς σπύδῃ» Κρέον» 
ΚΡΕ 

9 

ΠΠροοδοποίει ἔμπροσθεν , ὦ θγ' περ» ὅτι ὀφθχλμὲς ὑπάρχεις σὺ τῷ τυῷλῷ καὶ όδη- 
φ/ουμένω οι ποδὶ, καθᾶ τοῖς ἐπιβάταις τής λεως τὸ ἄστρο»., εἰς ὃ ηλογότι ἀποβλέ- 
πουσι. ἄγε, πρόβαυε, προέρχου , λα τὸ ἐμὸ ἴχνεος. ᾖγουν ἐμὲ, εἰς έμα- 
λ}) καὶ ἰτόπεδο γἩν . ἷνα μὐ προσπέσωµε», μὴ ὀυνώμεγοι πορεύεσθαι. ἀσθενὴς 
9 ρ ὃ πατὴρ σου. καὶ τὰς σή εσας πι . Αποβάσεων σας τη παρ εγικῇ σου 

χερί. ἃ ας ἔλαβον τὼς µαγτείας τῶν ὀρνί ων νρήσας, σκεφάμερος , ἓν τῷ θρό; Φῳ τῷ 
ἱερῷ 



ΕΥΝΒΙΡΙΡΙ5 ΡΗΠΗΟΕΝΙΒΘΕΣΑΣ. δφ 

ΤΙΚΕΡΙΑΣ ζω Μαω, ΜΕΝΟΕΟΕ νδ 

ςκΕΟΝ, ςΠσοΕΝνς, 

ΓΑ Μ 8 1]. 

[ 48. τα. Εργοῦή Λη τι. Ἱ 

ΤΠΕ. Ίαπι παϊα ἅπο πια, Πάιις πὲ παμῖας {οἱο., 

Ῥεαάϊαιιε ε.σο ΙΗπιϊπίς ΡιΦῇα νἰεοπ, 
Ῥιπεεάο πιο]επι Ρίαπα αὰ ΡίάθεΠε νίαπι, 
Νε ΡιοτΗαπ!ς. ποίαίς ἹπΠτπΙπα ραΐτεπι, 

Έτ ας ταῦε]]ὰς {ηπιο νἰτρῖηθα ΠΙΕΠΙ» ὃς 

Οιιεῖς ασιταίες Πρειί Ἱππρτα[ί ποῖᾶς 

Οπππίρις ΟΡΘΙΑΠ5» {εάο {Πῇ]έης {αστα, 

ΕΠΙ Οτοοπίϊς ασο Μεπωῶςσειι» ἀῑς πι], 

ο Δάμιας πο εὐπάαπι εΠ  αἀαπία ρατς τε[αϊ γίῷ 
Τιυπῃ αἆ ραΤΕΠΙίΕΠΙ 9 6επιᾶ παπι Γε[ο Ιαῦαπῖν δε 

γ]ττααΙε γἱχ ππο ΙαΠςιιάϊ ρογίαπί ρεάςς. 

ΟΠΕ. Δεομτας αἲ πηπς ε[[ο Τίτεβα: Ρτορε 65: 
Αοσαάο απιϊοίδ. ηλίθ6» {Πιβοπία {επεπι. 

» ΝαΙπ ρος [ρποδία (αγάις» ὲ οἴττῖς {οἱεπί, 

.» ΦαδβάϊΙα {εππρες αωστῖτ αοπα ΠαΠΙ15. ὃς 

ΤΙΕΒ. ΑΛάίαπι νοσαϊι5: εἷε αιῑά Ί1θεας, ΟτεοΠ. 

68Η, 

ἱερῷ ὅπου μουτεύομοι, τέκνον ΜΠενοικεῦν ἀἄντί τοῦ τέκνον ἐμὸν καθ’ ἡλικίαν, πόσου 
διαστήμὀτός ἐστιν ἡ ἐπίλοιπος ὁδὸς µέχρι τοῦ: ἄστεος, Ἡ πρὸς τὸν πατέρα σου; κο 
πιῶσι γὰρ οἱ πόδες μον, καὶ μόλις. περιπατῶ συνεχή βαλίσας β Ἐν σάι θάρσει, ὦ 
Ἑρροίον ἔξεστι σοὶ γαρ π πλησίον τῶν Θίλων στῄσαι τον πέδα. ὄψαι ὃ' αὐτοῦ καὶ 
ἀντιλαβοῦ, τέκνον Μενοικεῦ: ὅτι πᾶσα ἀπήγη» καὶ πᾶς πρεσβύτου ποὺς εἴωθε πε 
ῥιμένειν χειρὸς ἀλλοτρίας χειραγωγήµατα. ἔστω ταῦτα, διοτί µε, ὦ Βρέο), 

Μ. τες. 



οὁ 
ΚΡΒ, 

ΤΕΕ, 

ΚΡΕ. 

πει. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΕ 

Όυπω λελήσµε!’' ἀλλὰ συλλείαι σθένος» 
Καὶ πνευμα’ ὥροίισον, κᾶπος εκξαλων ὁδε. 
Κόπῳ παρεῖμαι, γῆς Ἐρεχζειδῶν ἄπσ 
Δεῦρ' ἐκκομισθεὶξ τῇό προιθεν ἡμέβας. θύο 
Κωώκεῖ γὰρ ἦν τις πόλεμος Εὐκόλπου δορᾶς» 
Οὔ καλλυίκᾶς Κεκροπίδας ἔθηιέ ἐγώ 

Καὶ τόύδε χευσοῦν φέφανον ὡς ὅρας» ἔχαν 
Δαξων ἀποαρχῶς πολεμίων σκωλευμλτων. 
Οἰωνὸν ἐβέμην καλλύικ1 σὰ σέφη δός 

Ἐν γ20 χλυλωνε κείµεῦ, ὥσπερ οἶσθοα σὺ», 
Δορὸς Δαναϊδων» καὶ μέγας Θήδαις ἂγων. 
Βασιλεὺς μὲν ουν βέξηκε κρζμγθεὶς ἅτλοις 

Ἠδ] πρὸς ολκὴν. ᾿Βτεοκλῆς Μυληνίδα. 

Ἐμοὶ ὃ᾽ ἐπέσαλκ᾽ ἔχμαθεῖν σέθεν παρα, ο αζο 
Τί διώντες ἂν µάλισα σώσαιµεν πόλιγ. 
Ἐτεοκλέους μὲν οὔνεκ᾽ ἂν Ῥλήσας σόμ | 
Χρησμὰς ἐπέσχον σοὶ ὃ ο ἐπεὶ χρήζει μαθεῖνι 
Λέξω". νοσεῖ γαρ ἠδε γῆ πάλαι, Κρέου» ν 
Εξ ἓ τεκνωθη Λάΐος βί ΕΥ: ὃσςσ 
Τσι τ᾽ ἔφυσε μητθὶ µέλεον ΟΙδΙπουν» 
Αἴ σ’ αἱματωποὶ δεργμκτων δαφθθοραὲ, 
Θεῶν σάδισμα., κάπίλεζις Ἑλλόλ. 

νυν 

µετεκαλέδω ἐν σπον»χ. οὐδαμῶς ἐπελαθόμεῦρε, δὺ ἕ σε µετεκαλεσάωμεή», ἀλλ᾽ ἀνά- 
χαβε τὴν δύγἀμι, καὶ τὴν πρὴ» σύλλεξον, ἐκβαλὼν τὸ ἆτθμα, ὅπερ ἡ ὁἑδὸς ἔποιγ-- 
στ». ἈἍθὲς, τῇ προλαθούση ἡμέρᾳ, ἀπὸ της γη: τῶν 'Ἀθηνα[ον παραπεμΏρεὶς δεῦ- 
ρὗ δὺν κέπω παραγέγονα. καὶ ἐκεῖ νρ ἦν πόλεμος, ὃν τια ἐποίησεν Εὔμολπος, 
ὅπου γιήῶόρους τοὺς ᾿Αθηναίσυς ἐποίμσα,, καὶ τοῦτο» τὸν χρυσ»ῦν στέφανο», ὡς- 
βλέτεις, Φ2ρῦ, Ἀχβὼ) ὡς ἐξαρετον ἀπαρχὴν ἀπὸ των πολεμίω» σκυλευμάτω» σὺ» 

του.- 



ΟΕΣΠ. 

ΤΙ. 

ΟΝΕ. 

γλιία 

ΕἘνεκιρΙιΡΙΣ5 ΡΠΟΕΝΙΡΘΒΑΕ. 

οαϊ Πωτοί απίπο. ἴπ Εαπἱραίαπι νἷα 
Εεείρτοσαπίεπι ΓΡΙΙΕΗΠα ἴαοίεις {ογο. 
Ηοτὶ τεάμἁᾶτας Αιιὶσίς ὰ Επίδιις 

ΜιΙτο ἶαθοτο {οβις αἀνόπὶ ἆοπιυίῃ. 

Ίναπα ΔΊατς ὃς Πο πποῖιι5 ΕΙπιο]ρο ἀιισα, 
Οίας Οεοτορίάας «οπηροῖες πο {δοίπιις : 
Ὑ πάο αχ πιαμαδῖς πιαπης εχἰπηῖυπι Πο[ίςῖς 

Αιπῖ εοτοηᾶ» αὔαπι Υἱάεδ» ποῦὶς ἁαία α{ῖ. 
Αεοϊρίπις οπ1εΠ ἱπομέωπι νἱξοτία.. 
Ιαξαππυτ οἰεπίπι ἰμτρίῃθ» αξ «θιΠ]δ» σίανἰ 

Ματιῖς Ὡαπαϊάὖπα: ἆπτας πει ΤΠερὶς Ίαῦος, 
Αιπιαίας Πίπς Ι4πι ταοέῖοι Ειδοσίας αδίε. 

Βεἰαπα αοΓε οοπῖτα νίπι ΜγεεηΦαπι Ραἴᾶῃ5. 

14ο {ο οἰτατί 1άΠ1ς εβατας ἴμος» 

τοις {α]πιί [αία ααπι πιοπ[ταοπί γἱαίῃ, 

Έσο {εἰ[εἰταπῖο Ἑτεοείε νοσεπι οσσἱιάσίρπι» 

Ῥπειπετοπιαυο Γαϊα:. {οά εἰδὶ οῄαδοι. ΟΙ6οΟΠ. 
ΟΙΐπι Ἠσο Ιαῦοταῖ ραϊτία» εκ απο Τ,αἲ ας 

Ἱοίεπια «ο {6ιεΓ6 ῥριορεπίεπα αιμα ε[» 
Μιίοι ππάο παῖας πιαϊτῖς ο[ί οοπῖυηκ {190. 

Έτ Ί]]α (ὤνα Παπίπαπα Ιασσγατῖο » 
Όρις ΠΓεήπι, Οιδείδηιο ἁοσιπιοΠίήπι ΓΕ: 

οἳ 

869 

δός 

875 

οῦ- 

πό. ἀγαθὸφ σημεῖο» ἐδεξάμην, καὶ δημεῖον ἐθέμη» τοῦ ἡμᾶς ικήσαιν τὸν ἐπὶ τῇ 
νίκη δοθέντα σοι στέφανον. ἓν τᾶραχῇ γὰρ ἐσμὲν, ὡς αὐτὸς οἶδας, τοῦ πολέμου τῶν 
Αργείων. καὶ δ)) καὶ µεγάλη ἐστὶ. τοῖς θήῤαις γωνία ' ὁ μὲν βατιλεὺς ᾿Ετεοκλῆς 
πρὸ ὀλίγου ὁπλισθεὶς ὅπλοις ἐξῆλθε. πρὸς µόχην τῶν.) Αργείων, ἐμοὶ ὁ᾽ ἐνετείλατθ 
παρὸ σοῦ μαθεῖν, τί ποιοῦντες τὴν-πολω. ῥνσαίμεί) ἄν. ἔγεκα μὲν τοῦ ᾿Ἐτεοκλέους 
Ἀλείσας ἂν τὸ στέµα τὰς µαντείας κἀτέσχον. 

Μ4 5 
εν 
. 



2 ΤΕΥΡΙΠΙΔΟΊΙ ΦΟΙΝΙΣΣ ΑΙ. 

Α συγκαλύψαι παῖδες Οἰβίπου χροῷ 

Χρήζολέεν ὡς δὴ 9εὰς ὑπειδραμόμοοι : 88ο 

"Ημαριο ζμαθὼς'' ἔτε γῶ2 γέρας πατρβξ, 

Οὔτ' ἔξοδο δδόντες, ἄνδρα δυκυχῇ 
Ἐξηγρίωσαν ἐκ δ᾽ Ἐπγευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς 
Δεμῶς, οσῶν τε» καὶ πρὸς ἠτιμασμενος. 
Ἂ Ὑὠ τί δρῶν, ὁποῖα ὃ᾽ κα λέγων ἔπην ὅδ5 
Ες ἔχθος ἦλθον παισὶ τοῖσιν Ὀϊδίπου : 
Ἐγγὺς δὲ Φαγοῖος αὐτόχειρ αὐτοῖς» ων 

Γολλοὺ δὲ νεκροὶ περὶ νεκροῖς πεπ]ωκότες» 
᾽Αργεῖα καὶ Καδμεῖα µίζα]ες βέλη» 
Πικοὲς γόὰς ῥύσασι ΘηΞχήχ χθονί. 89ο 

Σὺ τ ὢ τάλαυα συγκοωσκάπτῃ πόλις, 
Εἰ μὴ λόγοισι τοῖς ἐασῖς τις πείσε]αι. 

Ἐκεῖνο μὲν γάρ πρῶτον ἦν, τῶν Οἰδπου 

πηδένα πολίτην, μήδ᾽ ἄνλατ᾽ εἶναι «χονὸς» 

Ως δαιμοῶσ]ας κβνατρέψο]ας πόλιν δος 

Ἐπεὶ δὲ κέεῖσσον τὸ κακόν ἐςι τἍγα.ξ, 

Μί ἔσιω ἄλλη μηχαρὴ σα]ηρίας, 

Αλλ’ -- (οὗ γάρ εἰπεῖν ἐδ᾽ ἐμεὶ τό} ἀσφαλς, 

Πικοόν τε τοῖσι τὴν. τύχην Κεκτημµξχοίς» 

Ἠ]όλει παρασχεῖν Φάρµακον σρηρίας͵) ςοοσ 

Απειμι, χαίρθ. εἷς γὰρ ών, πολλῶν µέτα, 
Τὸ µέλλον» εἰ χρὴ» πείσοµαι ' τί γὰρ παθῳ. 

’ ΚΡΕ. 

ὃ ερύψαὶ παϊδες (Θἰδίπου διὰ τῆς 4 περατάσεως ΄ τοῦ χρόνου δέ λουτες, καθ» δὴ τὴν τᾶν 

ἐιῶ) αγανάκτηση, ἐκφευξέμενοι, ἄπέτυχον ἀνρήτως, Ἠγουν διά ἄγσωσία». ἐφερο 
ὃν πρῶτον ἦν, ἄντὶ τοῦ πρωτεύον, αἱρετώτερο» , ἐπικρατέστερον»,. μηδέ τῶν κα- 

τοιγο ομέων ἀπὸ τοῦ Οἰδίποδος μμ] βασιλέα μήτε πολίτη» ὑπάρχει της. ὐονὸς ὡς. 
Ὁ κακολαικονῶστας» ὡς σκληρῳ δαίμοηι καὶ ἀπανθρώπῳ χρωμένους. ἐπεὶ δὲ ἐπικρωτέστε- 

ρόν 



32 

53 

22 

ΕΝΕΙΡΙΩΙΣ5Σ ΡΗΟΕΝΙΕςΑ.Γ. 

Οὐ]εγατῖ Ρροῖῖςο αι Ίοησα ἀἱς 

Ίνατί ατοἰεΓαπέος «ω]ευπιαπο ἵταπ ε[]ισί, 
Έεεεγα Ῥτανιιπι {αείηας» ὃς Γονοτοπτίαιι 
ΜΗίειο πεσαπίος ὃς απ] {ης οχῖεις. 
ος ο[σιατις 1]ο ἀεάοσοτο ὃς Πιο 

Μωνοτε ἀῑτας οχ/ρυ{ε πι[σταδί]ος. 

Πας οἶὗπῃ πιοπετεΠι π]Ί]αιο ρτατεΓπΠτέοΓσοπι 
Έτατγήηι ἀμΠογΙπ Ἠ]πο οαῖα Ρτο Επόζα τι]1, 
Ίναπο ππαπίδς ΙρῃΠ οοπεϊἀςΒὲ απιδο [ῖς. 

ΟᾳΦά6 ασσεταῖα «ΦάΙΡιΙ5 Ιατταῃς ἃσοατ 
Αισοΐϊσα το]α παῖχτα (αἀππεῖς ἔεγες. 

ΜΙ{εταπάι5 οππος Παόξις ἱππρ]εδίς ἆοπλος. 
Ταοιε σος» δὲ 1ρία Εαπάϊτας νεγία οσεἰἀρς’ 
ΝΙΑ. Γεια ας οαΠίαπι!ς» Ἰπνοπίαπί Πάσπι. 

Ῥηπππῃ ορΏΙπιΙπΠαο Γησοιαί Οσἀϊροάς ὁ ἁοπιο 
Ί6ρεπ πες υ]ΗΠ1 {οτί6» πες οἴνοπ ραῖῖ: 

Οµἱρρε Π]α Εαπς ραϊτίαπῃ Ιπνο]νίτ {15. 

Νιιπς αΙαπάο σο[τε Γαα[ία [οι Ἱπρτο[ροία», 
Ὑπεαια {μες Γαϊα {οινατυιπῖ νίαπι, 

Θεά αιΠα Ρτο[ατὶ πες ΠἰΠί ηος ἔπτιπι [αείς, 
Ώυτπαμε Πῖ» απεῖς ξα Γοττηπα ἱππ]ηεῖ » 

(οπ/{ή]ετε Ρατ, ειΙῃ {1ο Ιπσοπτί ππαίο» 

ΑΡεο: ναίεῖε, ραϊνᾶ ρα15 ἵαπιϊ ο[εσί5 

ὅδο 

ὃδς 

δοθ 

90ο 

Οιῖσαιά ΠπύταΙη ε[ῖ (δε αι λος ἴαππεπ α[ῖ 5} Γεταπῃ, 

ρῳ ἐστι τὸ 25) τοῦ ἀγαβοῦ, ἔστι7 ἄλλη μία µέύρδος, καὶ ἐπίοια ΦωΤΗΡ ία5. 

οῦς κίνδυνο», οὔτ᾽ ἐμοὶ τόδε ειπε. καὶ λ μα ρὸ» τὸ σύωβο ἄροος 

κτηµένοις τὴν δυστυχίχ» «ὥστε παρασκε - τῇ πόλει θεραπείας Φάρμακον, 

ρα , ΧΑΙΡΕΤ ε.- εἷς γὰρ ὢν καὶ αὐτὸς μετὰ πολλ» Θηβαίων ἀπολοῦμαι ' 

εἷααρτᾶν 

Ν 5 

ΚΕ. 

Σ. 3 
ἄ.Α. 

κπῶν» κλ ρω» τοῖς χςὺ- 

Φ πελεύξο- 

τοῦτο γὰρ 

αγία πάς» 



94 
ΚΡΕ, 
Κρά, 

ΚΡΕ. 

τοι. 

ΚΡΗΕ., 

ἍΕι. 
ΚΡΕ. 

ΤΕΙ, 

ΚΡΗ. 

υΕΠ. 
ΚΡΗ, 

τι Ε 

ΚΡΕ. 

ΤΕΙ. 

ΚΡΤΟ, 

ΤΕΙ. 

ΚΡΗΕ. 

ΤΕΙ. 

ΚΡΕ. 

ἐτίσχες σεαντὸν, ὦ πρέσρυ, καὶ παρτέρητο». μ] µου ἅπτου. περίμει 
είς» ὖ ἀγαθὴ τύχη σε Φεύγει, οὐκ ἐγώ. εἰς 30 τί μᾶλλον δεῖ 

τῶν ἐμῶν μοωτευμάτω» τὴν μέθοδο», ἅ τια ποιοῦντες σώσαιτ' ἂν τὴν 
χρεία ἑστὶ) ὑπὲρ τῇς πατρίδος σφαξαι τὸν σὸν παῖδω τοῦτο» 

ἄκουε ὀ) 

πὀλιν τῶν Θη3χίω». 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΟΦΟΙΝΤΙΣΣΤΑΠ. 

Ἐπίσχες αὐτᾶ, πρέσυ. Τ. μὲ ᾽πιλαμξά 
Μεῖνο ' τί Φευγεις μ’» Τ. ἡ τύχη σ, ὢλ 
Φράώσον πολίταις καὶ πόλει σωτηρίαν. 

Βούλει σὺ μέν τοι, κἀχὶ βΗληση τάχα. 

Καὶ πῶς πατρωο γαϊαν ἓ σῶσαι θέλω. 
Θέλεις ὠκᾶσαι ὃὗτα. καὶ σπουδὴ) ἔχεις. 
Εἰς γὰρ τί μ᾿ ἄλλο δε ποιθυµίαν Εχει». 
Κλνοις ἂν ήδ] τῶν ἐμῶν νεσπισµάτων. 
Πρώτο ὃ᾽ ἐκεῖνο βόλομαι σαβῶς μαθεῖνν 
Ποῦ ᾽σή, Μενοικεὺς , ὃς µε δεῦρ ἐπήγαγεν. 
Ὅδ' ἓ μακρῶν ἄπεσιν πλησίον δὲ σου. 
᾽Απελθέτω νῦν 9εσᾷατων ἐμῶν ἑκας. 
Ἐμὸς πεθυκως παῖς, ὢ δεῖ, σιγήσέ]αι. 
Βούλει παρόντος δῇταά σοι τουτὸ Φροσω. 
Κλύων γὰρ ὢν τέρπο[ο τῆς σωτηρίας. 
Αχουε δή νυν 9εσφάτων ἐμῶν ὁδὸν» 

ΔΑ ὀρῶντες ἂν σώσαῆε Καδμείων πόλιν). 
ΣίΖάζαι Μενοικέα τένδε δεῖ σ᾿ ὑπὲρ πάτρας 
Σὸν παϊδ᾽». ἐπειδὴ τὴν τύχη» αὐτὸς καλεῖς. 

Τέ 6ης; τώ) εἴπας τόνδε μῦθον», ὦ γέρον» 
περ ταις, ταῦτα κᾷναγκη σε δρυ. 
ἸΩ πολλὼ λέξας ἐν βραχεῖ χεόνω κακά 
Σοί γ΄, ἀλλὰ πατοίδι μεγάλα καὶ σωτήρια. 
Οὐκ ἔκλυον, οὐκ ἠκάσα ̓  χαιρέτω πολι. 

ν», 
λ) ὃκ ἐγώ. 

ο; 

ΟΙΟ 

ρτὸ 

920 

ο] 

ΤΕΙ. 

70», τί Φεύ- 

π προζυᾳίαν ἓ ἔχειν, : 

τὸν 



ΕΥπΙΡΙΡΙΣ5 ΡΗΘΕΝΙΕΕΣΤΑΤΣ, ος 

«Ἡπ, Ἱαπο, ΠΙΑΠΘ» ΟἵΟ ΤΙ {εΠεχ., ΤΙΠ. πο ἀαιίῃα. 

ϱΕΕ. Οσίά πε {μσὶςν Τ18. Ῥοτίμηα ἰαπηρτίάσιη Ίος Γαςῖς, 
Ομ, Ῥτοίοι {αἱμῖοπι οἰνιταυί ὃς οἰνίοις. ος 

κ. ΝΕ[ΕΙᾷς εἀρίος ποίε αιιοὰ πηίμπι οχροιῖς. 

οιΕ, Έδο πο νεἰίπιΣ. αιοᾷ ραδίίεα εχρο/εἰε [ας 5 
{Πξ.  Διάϊτα {δηόπο ἀεσοΓοζΙπχ ε[ δίς 

εἰ, Ουίὰ εΠε ροβῖτ, νε]ε α͵ιοὰ ἀθεσαῖ πιαρῖς 2 

1ΙΒ. ΟΌταςι]α ειρο γετα πο Γ{απῖς αιιά[65. οτο 

δεά Π]ιά απῖο οὐπέτα {ατα οχρο/[μ]ο», 
ΥΡί ΝἹεπωσοιις 116 » οι πηθ αἀάιχεταί 2΄ 

εΚΕ. Ίνοπ Πα τος] είξ: Ρτοχίπιο ία σοπ/Ε{Ε1Ε, 

ης, Αὐίοσάαε 1ο, Γαία ἀπ ραπάο ἀεύιῃ. 

68, Μοαις είς: ἰασσδῖε 16. αιιοά {αεί νοιας. οἱ 

ΤΙΝ. Ἰόπο νὶς ριΦ{οπία νεπίµτα οχρἰίςαπι 

Οδ, Ἰμναδίε ασια αιάίτε» απο ραιτίαπχ {ανοῖ. 

Έα, Διάίτο οθ]ί πιοπῖίζα α απ. πιοπίίτεπε γΙαΠ1». 

γι εἶατα ς αάπιῖ {ο{ρίαπεας παπί. 

ΈΠουας ταμ5 {ετνατε πιαδξατις Ροτο[ 9σς) 

Φο]ις Μοπασοι]δ. 6 Παῦςδ, ααοά Πασταξ, 
6ΝΠ, Ομά ἴαταον {επίοι ϱ ἵβα ας ε[ξ οτατίο 9 

Ἠ ία. Ἱτα πεπυρε ΤΕ {μπι, ος Ιηροῖ πεοεβιτας.. 

έβ. ΟΩμαπι πηα]τα ραυεῖς οχρ]ίσανΙ[δῖ πιαία ὃ 
ἡπιν σι: {οἆ υτΌί ρτοίρετα ας {αἱ]ῖαι ους 

6. Ίνοα αμάιο: ποῃ.ΙΠΟΥΕοΟΓ:: τος να]σαῖ. πηΒῖ, 

πΦχ 

Την. 

τὸν ἈΤενοικέα, ἔσειδὴ τὸν εὐτυφγίον. τς πόλεως αὐτὸς γα ζητεῖς, τί λέγειξ, .τῖς ἐστὶν 
ὁ λόγος οὗτος . ὃν Εἴποις, έμοα ἄλλ2 τι ον ὃκ. ἔστιν εἰς σωώτή ος τής πόλεως ἐἔπε ερ 

ἔστι,. τοῦτο καὶ ἀνόγκη. σὲ ὁρᾷν. «ὁ ελύω, οὐκ. ἀχούίω, Φθειρέσθω, εἰρωζέτω. ὃ 
πέλις.- 

αρ 



06 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

ΤΕΙ. Ἅ᾿Ανὴρ ὅδ οὐκ ἔτ αὐτὸς ο» ἐκνεύει παλι. 

ΚΡΡΕ. Χαίρων ἴθ οὐ γὰρ σῶν µε δεῖ μαντευμάτω». 

ΤΕΙ. ᾿᾽Απόλωλεν ἡ Ἰλήθεί» ἐπεὶ σι) δυσυχεῖς. 

ΚΡΕ. "Ὢ πρὸς σὲ γονάτωνν καὶ γερεσµί8 τριχός» 910 

ΤΕΙ. ὮµἜΤί προσπιτνεῖς µε; δυσρύλακτ' αἰτῇ κακά. 

ΚΡΕΒ. Σίγα : πόλει δὲ τόσδε μὴ λέέῃς λόγους. 

ΤΕΙ. ᾿Αδκεῦ Ἠελεύεις μ΄ οὗ σιωπήσαιµεν ἄν. 

ΚΡΣ. Τί δή µε δράσεις» παϊδα μου κατακτενεῖς. 

ΤΕΙ. ᾿"λλλοις µελήσει ταῦτ» ἐμοὶ δ᾽ εἰρήσέ]αι. 035 

ΚΟΕ. Ἐκ τᾷ δ) ἐμοὶ τό) ἦλθε καὶ τέκνω ΚαΝΟΝ. 

ΤΕΙ. Ὀρθῶς μ’ ἐρωτᾷς κείς αγγ έρχη λογων 

Δεῖϊ τόνδε 9αλάμαις ο οὗ ὀρκων ὁ γηγενὴς 

Ἐγένετο Δίρμής ναμµάτων ἐπίσαοπος » 

Σβαγέν]α, Φόνιον αἷμα Υῇ δοῦναι γοᾶςο 0409 

Κάδμου παλαιών "Αρεος ἐκ μηνιμάτων» 

Ὃς γηγενεῖ δράκοῖι τιμωρεῖ Φόνον. 

Καὶ ταῦτα δρῶν]ες » σύμμαχο κτήσεσθ᾽ "Αρη. 

Χθων ὁ, ὠντὶ καρπᾶ καρπὸν, ὀντὶ 9) αἵμα]ος 

Αἴμ᾽ ἡν λάξη βρότειονο ἔξετ᾽ εὐμενῆ 040 

Γη». ἤ ποθ ὑμῖν χθυσοπήληκα σα χυν 

Σπαβῶν ὠνῆκεν ἐκ γένες δὲ δεῖ φανεῖν 

Τοῦδ’» 

ἀνὴρ ἔδε οὖν ἔτι μένει ὁ αὐτὸς, ἐκκλίνει τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ. γαίρων ἄπιθι: οὗ γὰρ 

χρεία μοι οἱ ἐστι τῶν σῶ» μαντευμάτω». ὦ ιρεσίκ, προσπίπτω σοι κατὰ τῶν γονά- 
των Ἡ ἔεκὰ, καὶ τής τιµίας τριχὸς ἔγεκα τί πρρσπίπτων αἰτεῖ µε; δυσκόλως 

Φφυλκκθηναι, , Ἴγουν σιωπήθηγαι ὀννόμεγν ζητεῖς, σιγᾷν σε αἰτῶ. ἅδικα ποιεῖ µε 
προτρί τη” οὐ δυνατὸν ἵνα σιωπήσωμεγ. ταῦτ' ἄλλοις ἔσται διὰ Φρ λορτίδος τὸ κτᾶ- 

νεῦ δήλ22ότί, ὑπ ἐμοῦ δὲ λε εχβήσεται. ἀπὸ ποίας αἰτίας τόδε τὸ κακὸὲν ἠλθεν ἐμοὶ 
κα) τῷ παω ἁρμοδίως μ᾿ ἐρώτᾷς » καὶ εἰς ἐξέτασιν ἔρχη τῶν ἐμῶν λόγων. πρεπει 

τώδε 



ΕΝΕΙΡΙΡΙ5 ΡΠΟΙΕΝΙΣΦΑΣ -ν 
ΤΙ, ΊΧοπ εΠ Ποπιο αἱ Εσογαῖ, οἱ ἀἰδεαπι αΏῃεραε, 
ΟΕΕ. Οτβσμ]ῖς, ἀῑ[σεάθ, ποπ 6σεο {ἐμῖς. 

Τιβ. ὙετΙπιπε νετήπι πο οτίε, εἱδί πὶ ρίαςοι 2 
ΕΚΕ. Ομ] τε Ρετ Πα 6εΠΠα» Ρ6ί «8ἨΟ5 τορο. 01ο 
ΤΠ. ΝοΙ οδ{εσ(ατε: αἴιοὰ ρετίς, ἐθτέήπ οί πια]άτῃ, 
ΟΕΕ. ΎΤαςε: πες Π]ε τΗπΊος ΙΠ Ρορα] πι εχδαξ, 
ΤΙ. Ἱπίαυα ροίείς: Πϊα τετὶςρτῖ ηε[ας. 

ΟΒΕ. Ουίά ετρο2 Ρτο]επι {ῶνιις Ἱπίργίπιας Πιραπῃ 9 
ΤΠ. Ὥας τα πι ΠΟΠ ελησίε: 65ο [αἴα οἱοηυμᾶς. ο 
ΟΚΕ. Ὑπάς ἵα εἰαάθς», Ἠθιι., πηϊΏὶ ὅς ηατο οὐνοπῖε ο 
ΠΚ. ΆΈεπο αὐστὶς ὃς πιο ἀιοῖς ἵπ {αμά{ νἴαπι. 

Τ,εχ Ἱ[τα {αστί. Τανεπὶς πΠηῦτοίο ἵπ {ρεσα» 

Τε[]υτο απεπῃ Ρτοροπίτης ο/οάϊς ἀτασο 
Ὅϊτσαα {ειναης να]]ῖς ἵτήῄσας οσα, 
Οσ{ας στΠοίεπα {Πιηάατ ἱηξοτίας Ἠμππο, 049 
Ἠος Ρο(είξ ἵτα Ματεῖς ἵπ Οαἁπιαπα ναίμς 
Ῥογσεῃς αἱάππῶ {απσιΐπεπι υἱοί{αί Εετα.. 
5ἱ πιοπίεᾶ {αοῖεῖς » βαδίε ὰ Τῃοδίς ἆθις. 
Φ/πγυ] αἶπ]α» Ροβα παπι [Βηριίπεπι ρτο {πησαΐπο» 

Ῥτο βιασο Πρεπι οεροτῖτ, νοῦῖς ετίε ος 

Ῥιασαιᾶ Τε]]ᾳ5» αἰισθ ΙΕ στανἰἆας νἱτὶς 

Απιηίσηιιο θτίίτας. {Περί Πλας, ἆτασο 

μον] ει 

Τώδε ἐν τῷ Φωλεῶ , ὅπου ὁ γηγεὴς δράκω» ἐ ἐγένετο Φύλα 
κής» σθαγέντα, τὸ ἀπὰ. τῆς. σῶο γης αἷμα ὀούγαι θυσίας 3 
παλαιὼ του. Άρεὼς., τὰ κατὰ τοῦ Κάδμου, ὃς "Αρης ἐκδυ 
γεγ2ήῤέτος ἂν μή, ος.» ὃν ἐφόνευσε» αὐτὸς ὁ :Κάλμος λωκα) τ 
ἄξετε τὸν Αρη». ἡ γή δὲ,. ἐὰν. ἀγτὶ καρπευ. ἴται τοῦ. ὁράκοντος. Το 
λαβή Καρς πὸν., τὸν ον αισδ]-α ἄγτ } τοῦ ας. ος τοῦ ρώκοδτος. αἶἷμα βες 

τοῦ Μενοικέως , ἔαται ἦλεως ὑμῶ ἅτιε ἡ χῆ ἄγέδωκε ποτε ὑμώ στά Τ9” σπῃ- 
ὁ ι ὑά ο τῶν 
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ΧΟ, 

ΕΡΕ. 

ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΛΑΙ, 

Τοῦδ”, ὃς δράχο]ος γένυος ἐκπέβυχε παῖς. 

Σὺ δ᾽ ἐθάδ᾽ ἡμῖν λοιπὸς εἴ σπαβ]ῶν γένξς» 

ΑΑχέραιος, ἔχ τε µήτρὸς» ἀρσένων τ’ ἄπου 

Οἱ σοίτε παῖδες Αἴμονος μὲν οὖν γάμοι 
ν 9 » 3  )9- ν Ἐ 

Σφαγὰς ἀπείργεσ᾽, οὐ γαρ ἔσιω ᾖθεος 
. Ν ν 3ο. ο 2 γα. 42 3 Ἂ 

[Κεὶ μὴ γὰρ εὐνῆς ἦψατ » ολλ Εχει λεχος Ἴ 

Οὗτος δὲ πῶλοςο τη} ἀϊνειμένος πόλει»ν 
4 , 

Θανὼν πατρώαν γαῖαν ἐκτώσειεν ἄν. 

Πικρὸν δ᾽ ̓ Αδράσῳ νόσο, ᾿Αργείοισί τε 

Θήσει, µέλαναν κἩρ ἐπ᾽ ὄμμασιν βαλὼνν 

Κλειάς τε Θήδας. τοῦδ’ ἐλδ δυοῖν πότµ: 

Τὸν ἕτερομ' ἢ γὼρ παῖδα σῶσον, 3 πόλιν 

Τὼ μὲν παρ ἡμῶν παντ᾽ ἔχεις' ἠγ8» τέκνου» 

Πρὸς οἶκου. ὅσις ὃ’ ἐμπύρῳ χρῆται τέχνη» 
/ ο ΔΑ Ν 3 κ [ῷ / 

Μάταιος' ἣν μὲν ἐχθρὰ σηµήνας τυχη» 
ον [ή ων) Ν 3 φό 

Πμιρὸς καθέςηχ’» οἷς ἂν οἰωνοσκοπ/. 

Ψευδῇ ὃ) ὑπ οἴκ]η τοῖσι χρωμένοις λέγων . 
.) ως ” ον ο] 2 / { 

Αδικεῖ τὸ τῶν «εῶν. Φοῖξου ἄνθρώποις μονο 

Χσῆν Φεσπιῳδεν» ὃς δεδοικεν οαὐδένα. 
Κρέον», τί σιγᾶς, Ὑήρυν ὤβθογγον σχάσας» 

3 Ν ν α8Ν ο ” » / 

Κάμοὶ γὰρ αλ εν ἧττον εχπληξις πάρα. 

Τί ὃ᾽ ἄν τις εἴποι» δῇλον οἵ γ ἐμοὶ λόγοι 
2 ν ν / 9 {492 ”» - . 

Ἐγὼ γὰρ οὔ ποτ’ εἰς τοῦ) εἶμι συµέδορας ν 

ορ 

Οός 

αο 
Ὥςε 

τῶν. χρυσοπήληκα , ἥτοι ἄνδρας χρυσαῖς περικεαλαίαις κεκοσµήµένους, οὕτω γὰρ 
ἀνεδόβησαν. δεῖ θανεῖν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπάρχει ἐν της σισγόνος τοῦ δράκογτος. π{νθ’, 

ὅτα ταρ᾽ ἡμῶν ἐβούλου μαθεῖν, ἔχεις, ἀντὶ τοῦ. ἀκήκοκς καὶ κατέχεις. προοθοποιοῦ. 

θύγατὲρ » πρὸς τὸν οἴκον " όστις δὲ μαντικῇ πρήται τέχ)ή µάταιός ἐστι. ἢν μὲν γὰρ 
τύχγ δηλώσας µισητα, ἐπαχθὴς ἐγένετο. ἐκείνοις: δήλονότι, ὧν χάριν τὰς μιχντείχς 
ποιᾷται. Ψευδῆ δὲ τοῖς χρωμένοις λέγων ὑπὸ συµπαθείας , ἀδικεῖ εἰς τοὺς θερὺς Ψευ- 

ἐόμες 



ΠΓΒΝΕΙΡΙΟΙΣ5 ΡΗΟΕΝΙΕΣΑΕ, σι 

Όσεπι ἀεηῖε σεπιῖῖ, Ρο/είτητ Ιθίο Ριετ. 
Τα πυης {Ἡρετ[ςς υπιις αποιἱσεπίιη ὃ [4ἱ1. 
ἜΤιϊᾳια Ίμνεπες, Παπιοπεπι ἱπιροπάϊ {στο οσο 
Ὀουπιδία ρτοἱήθοπε : είς απαπαυαΠα τουί» 
Τοπιοῃ Ιασα]επι βεάρτο αά[ετὶπχὶε βάεπῃ. 
Φοίμς Μεπαωσευς τείατ, Ἠῖς Ιῖο ἀαῑιις 
ὀΜυταδῖτ ἵπῃβαπς ραϊτίς εχἰηιπα {1α. οςς 
Εοάµπιαπε ΑάταΠο τπ]Πεπι ὅς Αιοὶνίς ἀαδιι 
Ῥτοἳ αιοῖ {Ποτυπι Πππετα α[ρεξἰαπιίδυς» 

ΟΙατπιαΠε ΤΠεδῖς ποπ]εῃ. επ ἁαίιιτ ορίίος 

Ῥειγατε ΠαἴυΠΙ ροτετῖς» αιῖ ΗΓΌεπι ΟΤΕΟΠ. 
Ἠαῦες αποά αἲς ἀαῖ πο[ῖκα, Πο5δ, ΜαΠῖο» ἀοπΙΙΠΙ 966 
Ἐεάεαπι]α, », Ε/ ἀαπιποίις ἱπρτὶπιῖς Ιαῦος 

» ΑΙ5 ασια]. Ίσνα αὐί ἀεπιπῖαϊ» 

» Ἱπσταίις ο[ί αι ρίοία «οη/{ιΠαΠΕΙΡΙ5: 
» Ουἵ {α][α ΙοαᾳυτιΙΓ «οΠ/εἶμς» νἰοἰαῖ ἆθος » 

»» Ώυπῃ ρατεῖε Ποπηϊπ], Ῥπαδα! το {οἰαπι ἀεςςϱξ - 
»» ΕυίυΓᾷ «8ΏΘΙΕ» αὐῖ ΠοίΙ {οἶΠς ναςᾶς. 

6ΠΟ. Ταοέσπε εἰαιάσπς εχίταπ νοςὶ 0162 
ΝΙ πι]τοτ. ὃς τηο σε]άις ἰπνα[ε Π1ρο:. 

ΕΒΕ. Ουίά παιπα Νε ἀϊσαπι ὸ αι]ά νε]ίπι» εἶατε Παυεί: 

Νυπαυαπ] {ρίε πιεπηεῖ οἶααἰς ἴπ (απέιΙη {ΠάμαΠΙ». ϱ70 

γε 

Φόμενας, Ἠρύπτων τὸ ἄληθὲς, καὶ μὴ διᾶδήλο» ποιῶν τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ τὴ) 
δωρεών. τὸν ᾿Απόλλωνα δὲ µόνον πρέπει χργσμοὺς διδόνοιι τοῖς βροτοῖς, ὃς οὗ Φοβεῖται 
τινά. ὦ Ἐρέον, τί σιωπᾶς, τὴν Φωνὴν ἄήχον ἐπισχὼν, καὶ οὐκ ἔτι Φθεγγέµενος; 
κάγώ σοι οὐδὲν ἧττον συναλγῶ., ἀλλ᾽ οὐ σιωπής, βουλῆς δὲ μᾶλλον καιρές ἐστῳν᾽ 
διὸ ἔδει λαλεῖν σε. ἐγὼ γὰρ οὐδέποτε εἰς τοῦτο τῆς συμφορᾶς, ἀἄντί τοῦ εἰς τοιύτη» 
«υμφορᾶνν ἀπελεύσομαι, ον 

νδ 3 ὤστᾶ 



195. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ1. 

σε σᾷαγεν]χ ποῖδα προσθεῖναι πόλει. 
Πᾶσιν γὰρ ἀνθοωποίσι Φιλοτεκνος βίος ᾽ 
οὐδ᾽ ἂν τὸν αὐτὸ παϊδα τις δοίη κανεῖν. 

Μή μ εὐλογείτω τάμό τις κἹεύων τέκνα” 

Αὐτὸς ὃ᾽. ἐν ὡραίῳ γὰρ ἵζαμαι βήν ο ος 
Θνήσκέι Έτοιμος, πατέίδος ἐκλυτήριον. 

Αλ.) εἷα. τέκνου» πρὶν μαθεῖν πάσαν πόλη, 

᾿Ακόλας: έάσας μών]εων Φεσπίσµαίῖας, 

Φεῦγ ὡς τάχιεα τῇσο ἀπαλλαχβεὶς χθονές" 
Λέζει γὰο ἀρχαῖς καὶ ςοχ]ηλάταις τάδε, οῦσ 

Τπόλας ἐρ ἐπ]β καὶ λοχαγέτας µολών ᾽ 
Κάν μὲν Φθάσωμεν , ἐςί σοι σωώηρία " 
Ἠν ὃ) ὑφερήσης, οἰχόμεσθλχ, κατθαῇ. 

ΜΕ. Πα δίτα Φεύγω; τύα πὀλι» τύο ξένων. 

ΚΡΕ. πε χβονὸς τῇσδ’ ἐκποδων μαλις ἐση. οὃς 

ΜΕ. Οὐκἒν σε Φραζει εἰκὸς, ἐκπονεῖν ὃ᾽ ἐμε. - 
ΔΡΕ. Δελὲς περάσας Φεῦγε. ἹἵΜ. ποῖ µε χοῦ μολεῖν 

ΚΡΕ, - Αἰτωλίδ” εἰς γη. Μ. ἐποδὲτηῆσδε, πεῖ περῷ. 

ΚΡΕ. «Θεσπρω]ὸν ἆδας. Μ. σεμνὸ Δωδώνης βάβρα. 
ΚΡΕ. ἝἜγνως. Μ. τί δητ ἔρυμ µοι γενήσειιι- 90ο 
ΚΡΕ, ᾿ Πόμπιμος ὁ δπίμω Μ. χρημάτων δὲ τίς πόρος» 

ΚΡΕ. 

ὥστε παραθεῖραι τῇ πόλει τοῦτον σφαγότα, ἀντὶ τοῦ ὥστε σῶχγιασθηραι ὑπὲρ τῆς: 
πόλεως. πΐΐδι γὰρ ἀρθρώπ' εις ὑπαρχει Φιλέ: σεκχος ὁἆ βίο ος. Ἡγουν πάντες ἄνθρωτοι το 
ἑχυτών τέκνα Φιλοῦσι, οὐδέ τις ἂν. δοίή τὸν αὐτοῦ παῖδα ὥστε Φογευθῆναι. μὴ ἔπαι» 
φείτω µε τὶς, “λόγους εὐλόγο υς λέγω», τὰμὼ. τέκνα συκῥονλενω» ε κτείγει). ἐγὼ 
δὲ θγήσκευ ὑπὲρ πατρίδος. ἔτοιμός εἰμι.- ἀπολυόμενος αὐτὴν τών. περιεστώτω» κακών 
9 ζωή γαρ ἐγκαίρῳ καθίσταμαι. ἀλλ ἄγε, ὦ παῖ, πρὰ τοῦ τὴν πόλιν μαθεῖν, τἢ 
απχίδευτα τοῦ ὠάγτεως ἐάσας χρηστήρια, Φεῦγε λίαν ταχέως τῆς χθονὸ α ταύτ 
Ελενθερωδείς. λέξει γὰρ τοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς ατρατηγοῖς ταῦτα. ἐπὶ τὰς ἑπτᾶ 4 πή-- 

λας 



ΕΝΒΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΕΣΑΕ. πος 

γι υτρῖς οιρο ΠΗιπι εγαἆαπα ποςῖ. 
» ΠΙΑΤΟ παῖος Ιπβτυπῃ πιοτίαΠδις» 

» 105 εποσαπάἆος:ἀάάθτε οχοπιρἰο αΓ6ζ. 

2» 1.415 οὗ Ρογεπιζπι Παπ πα Πί ποῦ Ρίασεῖ. 

Αι ποπ τεε/{ο ῥ]εῃης ερτα[]ς ΠΙΕΙΙΠΙ ος 

Ώατο εχρίαπά!ς ραϊτίς εη]ρῖς σαριξ. 

Τι. πατε. Τμεῦας βΠίοαΙσπι Γαπια απιδίαξ» 

ΘΡΕΙΠΕΠ5 αποά αιδιγ πιεπῖο ΠΟΠ γαπᾶ εαπίϊ» 
Οεἰσταιι εαροῇο Επίδις Οαάπι Βασαπα. 

ἹΝαιπαπο Πα Ῥουῖ5 αἀά[τος {ερίοπῃ ἆμςαδ» φδο 

Ῥήπιοξαιιε ρορι]ἱ ἱπρ]οδίε Εἱ5 τυπου δις. 
Ἠος {Π οοσιραϊηᾶ5» Ρατία ΕΠΡὶ σβγῖο {αἱμ5. 

ΦἱΠ ῬτανοηΙπιΙΓ» πιοτίο πιο ρειαίς τα. 

ΜΕΝ. 9οὰ «ΙΙ ἔησα πτὂσπη, αὐοά Ροτί Πο[ρίείαπι {αδες 5 

ΟΚΕ. Οτοά ἁϊ[λαι Ι]ς Ηπίδις Ιοησίμπιὸ, οὓς 
ΜΕΝ. Τε εοπνεπῖς ἱαΏετο, ππε ἵμ[α οχ[εηιἩ. 
6ΒΕ. Εε]ρπος ρτο[οᾶἡς Ρειρθ. Μ. «ιο Ῥείσαπι», ραῖοι 
ει. Αδτοία ἵταπῇ ουἶεα. Μ. 4 παπι [εάοιῃ ροῖοηςῥ 

ΟΚ, ΤΠε[ριοίίαπι, Μ. {οιηπα Ὠοάοπα πθπηιις 9 
ΚΕ, ἨΠαρος.. Μ. αιιοά Πο εΓσο ΡταΠάἴαπι πηΠῖ 9 0ο 

«ΚΙ. Ώεις ἱρ[αο ρτο[εᾳπείυῖ, Μ. πάς αυτά αΠεαμας 9 

- ΕΚΕ: 

Ἆχς κο τοὺς λοχγαγέτας παρογενόµενος, καὶ, ἔἃν πρεφθσόσωρε , ὑπάργει σοι σω- 
τνρία: ἐλν' δὲ ὑστερηβῆς, ἀπολόμεθα , ἅποβανῃ γάρ. ποῦ λοιπὸ Φύγω;. εἰς τί 
πόλυ εἰς τίνα τῶν Φίλων» ὅπου µακρὰν μάλιστα τΊσδε τῆς γής Ενήσµ πρέπον σε 
λοιπὸν ὅπου πορευθῶ λέγει» ,. ἐμπληροῦν δ' ἐμέ' ἐκ τῶν Δελφῶν. περάσας ὀγλονάτι 
ποῖ µε χρὴ ἀπελθειν τοὺς Δελφοὺς διαοβώντα» εἰς τὴν τῶν Αίωλων ΥἨ»" ἐκ δὲ 
Τήσδε ποῖ περάσω;. εἰς τὴν γην τῶν Θεσπρωτῶ»: εἰς. τὸν τέπον ἔνθα ἵδρυται ἡ 
σεμνὴ Δωδώ-η. τί πρᾶγμα γενήσεται εἰς ἔρυμα ,. ἀγτὶ τοῦ ασφάλεια γεγήσεται» 
ο ἡ ο ος ον αλ ο «ΡΕ ΦΕΡΟΕΣ ΕΕΤΑΕΦ 
εοήγήσει σὲ ἡ τύχη. χρημάτων δὲ τίς εὐπορία 

τὰ Ν 

Ωω ' όχι Ν 3 ών 



.09 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]1. πα 

ΚΡΕ. Λ᾿ἘΕγὼ πορεσω χρυσό. Μ. εὖ λέγεις, πάτερ. 

ΚΡΕ, Χώρεινῦν. ἩΜ. ὡς σὴν πρὸς κασιγνήτην µολῶν» 
"ης πεῶτα µαςὸν εἷλκυσ, (Ἰοκάσην λέγω) 
Μγ]ρὸς σερηθεὶς, ὀρθονός τ᾽ οἰποζυγεὶς » 905 

Προσηγορήσων εἶμι, καὶ σώσω βίου. 

ΚΡΕ. Αλλ εἷα» χωρει᾽ μὴ τὸ σὸν κωλυέτω. 

ΜΒ. Τυναῖκες, ὡς εὖ πα]ρὸς ἐξεῖλον Φόδον, 

Κλέψας λόγοισι» ὥσθ ἃ βάλομαι τυχεῦ. 
ὋὍς μ ἐκκομίζει» πόλιν οἴποςερῶν τύχης» τοοο 

Καὶ δειλία δίδωσι. καὶ συγγνωςὰ μὲν 

Γέροι» τμὸν δ᾽ οὐχὶ συγγνώμη» Έχει» 
Προδότην γενέσθαι παζρίδος, ἤ μ ἐγεύαῖο. 

Ὡς οὖν ἂν εἰδῆτ), εἶμι καὶ σωσω πόλη» 

Ψυχήν τε δώσω τῇσδ᾽ ὑπερθανεῖν χβονός. 10056 

Αἰσχρὸν γὼρ. οἱ μὲν εσφατων ἐλεύθεροί» 

Κύκ εἰς ὠνάγκην δχιµόνων ἀδιγμένοι, 

Στωτες παθ᾽ οἶσπίδ οὐκ ὀχνήσουσιν νανεῖν 

Πύργων πάροίθε μαχόμενοι πάτρας ἕπερ' 
Ἐγὼ δὲ» πατέρα, καὶ κασίγνήτον προδᾶς»ν ΙΟΙΟ 

Πόλυ τ᾽ ἐμαύιοῦ» δειλὸς ὡς» ἔξω χθονὸς 

"Απειμ' ἕπα δ ἂν ζῶ, κακὸς Φανήσομαι. 
Νά 

ἐγὼ πέμψω χρυσό. καλῶς λέγεις, ὦ πώτερ. ἀπέρχου δή. π πρὸ ς τὴν σὴν κασιγγή» 
τν Ἰοκόστην ἐλθὼν, ἡ ο: καταρχὰς τὸν μµαστὸν ἐθήλασα, τῆς αγτρὲς στερηθεὶς» 
καὶ ὀρφανὸς γενέκενος : προσαγορεύων ἐκείῃην , καὶ συνταξέµεγος , ἀπελεύσομαι 
δΙάΤΗΡ ρήσω» τὴν ἐμαυτοῦ ζωήν. ἀλλ) εἰσ» σπευσονν ἄπελθε» μὴ σὺ σαυτὸν ἑμπέδίζε 

πρὸς τ τὸν σωτηρία». ὦ γνναῖκες, λίαν ἐπιήδείως καὶ καλώς ἐξόβαλον τὸν Φόβον 
τοῦ πατρὺς » διὰ λόγων ὠπατήσας αὐτὸν, ὥστε τυχεῖν ὧν βούλομαι ὅστις ὁ πατηρ 

Φυγαδεύει καὶ ὑπ πεξάγει τῆς πόλεως, τής οὐτνχίας ἀποστερῶν µε καὶ τὴν πέλιν, 

γαὶ Φέβῳ δίδωσιω ἐμέ. καὶ ευγγΣώμης «ἄξιο τὸ πρᾶγμα τῷ πατρὶ, τὸ κατ ἐμὰ 
δ) οὐ. 
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ΕΚΕ. ΜΠεοιι ὰ πια. ἩΝ. ἴσποο ἶάΠΙ τοῖς ΟπηΠΙᾳ. 
6ΒΕ, 1 πιπο. Μ. {οτοίοπα [οά τά]. [οσα σῃ Ρι]ας., 

Θι18 νίος ρατεπεῖ5» πιαϊτῖς οΥΏαΓΙΙΠ Ποσο, 
Με ναριεπῖςπα Ιαέΐο πιε]νίε Πιο, οος 
Ἠχοίομίαδοτ : ραῦτίῶ ΕΙΠΙ οοΠ/[ΙΙΙΗΠΙ. 

ΘΕΒΕ. ΑΌὶ οισο» πε [5 ἱπροάΠποπέμπι εδί, 

ΜΕΝ. Διάϊβίς οααἱάθπι Γοιηίπας, ὲ ραῖτί πιει 
Ἐκχεπιοια οΠΙΠΕΙΗΠ {ηράο]ῖς ({ογιποπίδιις., 

ΘΟαἱ πιο ΕΙπιου! Γγαάΐς, αἴφιιο 1Πβ]οΠΙΙΙΠΙ 10ο 
Ῥιορε]Ηῖ αρα. Γεά [επί ἰσποί[αί ροῖεῇ : 

Μο παπιο Ίπνοπεπα {άΠι5 εχοιΜανοτίε, 

Όρεπῃ ταιπαΠο ραϊτία’ ρτοάίτοι Π ἀθίοιαπι.. 

”οο εισο [είναι Παπο Πδειατάγς π]οίι» 

ΔΠΙΠΙΑΠΙΦΙΟ ΠΙΟΤΠ Ρίο τησ ΤΠεῦυίς ἆαῦοι 1ος 

ο. Ἱναπα ο Παπά Πτ Π]αά τµτρο. Π. ποσοβτίας 

. Όμος πι]]α [αρετήπα, πα]]α ]6σ [απ ἴοπει 

- Φ6ΙΤΙΙΙΗ ΕοΠεπῖςς ΠΟΠ γεςι/{αδιΠῖ ΠΠΟΓΙ 
”. Ντου εωοπίος ἱπα]ῖτίς. Ῥτο τη δι15:: 
» 15ο 10ο ΕΙβία» ἀείειεης [αἴ6ῦ1» Ρ4ἴΓ6Π]2 10149 

Ραιτίαπιαιε», [σάα ρογεῖτιις Γοιπιαίπε 9 

.. Ν Ὀἰευπας Γενί {αιπα πιο αὲ ΕΠΙΙάΙΠΙ γοςο: 9 

Ίο: 

9” οὐδαμῶς συγγ λώμή» ἔχειν τὸ φερέζθχι. προδότη» της ποτ. ὀίδος.. ἥτις ἔγέγησέ µε. 

Όροι οὖν η νὠτε, ἀπελεύσόμαι, κοὶ σώσω ο, πόλι».. τὴν δὲ ζω δώσω: ὥστε ἀἄποθα- 

νεΙ) ὑπὲρ τῇσδε τηε χθουός. αὐσχώρης γρ ὄξιο 2 έναν οἳ. τῶν μαγτενµατω» ελεύθε- 

οι, καὶ ὑπὸ τῶ» ἰκῶ μη” ἄναγ κοαζόμε εγοι.. οἵκ ἄναβφλ ιονται «ἀπούαγειν π παρ 2ο πέλε- 

μον στᾶντες, καὶ ὅπερ τής ποτρίὸος ἔἑμπροσύε». των πύρ) ω μαχεμεγοι᾿ ο ὼ οὲ, 

πατέρα καὶ ἀδελφὸν προδοὺς , κι πόλιν τήν ἐμαυτοῦ.. ὡς ἄγαγδρος ῥ ἔξω τής 

Φθωνὸς ἀπελεύσομαι., καὶ ὅπευ ἂν {ῶ, κακέτροπος. Φανήσομαι. οὗ ποιήσω τοῦτο » 



1094 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]Ι. 

Μα τὸν μετ ἄσρων Ζῆν, "Αρη τε Φούιον» 
Ὃς τὲς ὑπερτείλαν]ας ἐκ γαίχς ποτὲ 

Σπαρτοὺς» ὄἄνακ]ας τῆσδε γῆς ἱδρύσοῖο. 19015 
Αλλ᾽ εἶμι' καὶ σῶς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων 
Σκβοαξας ἐμαν]ὸν σηκὸν ἐς µελαμξ2θή 
Δράκο], ἐν ὁ μάντις ἐξηγήσατο» 

Ἐλευθερώσω γαϊαν. εἴρηται λόγος. 
Στείχω δὲ, οανατῳ ὅῶρον οὐκ αἰσχοὸν πόλε 19209 
Δώσων» νόσου δὲ τήν’ ἁπαλλάξω χθόνα. 
Εἰ γῶρ λαξων ἕκαςος ὅ», τι δύναιτό τις 

Χογςὸν, διέλύοι τᾶτου κεὶς ποινὸν Φέροι 
Πατοίδι, κακῶν ἂν αἱ πόλεις ἑλασσόνων 
Πειρώμεναι» τολοιπὸν εὐτυχοῖεν ἂν. 10256 

ΑΝ Ημ ΤΕ Ρο ΦΤΙκτΑ 

ο Στροφή. 

Χο. 1 Ἔξας ἐδὰς, ὢ πτεροσσαν γᾶς λόχευμα. 

ο Νερτέρυ τ' Ἐχίδαςν 

34 Καδμεώων ἅρπαγᾶ» 
4. Πολύσωος» πολύμοχθες» 

Μι- 

μᾶ τὸν μετ) ὥστρων ΖἼνα, τον Ἡλιον Φησὶ , παὶ τὸν "Αρη, τὸν αἴτιον τοῦ ἐμοῦ Φώον, 
ὅστις τοὺς δμκδοθέντας ποτὲ ἐκ τῆς γῆς 6 σπαρτοὺς » δεσπέτας καὶ βασιλεῖς τησ σδε τῆς 

ν γῆς κατεστήσωτο. ἀλλ) ἀπελεύσομαι ΄ καί στι λώ εώ τοῦ ἄκρου τῶν ἐπάλξεων, καὶ 

σφἁξας ἐααυτὸν εἰς τν θαλόμην τὸν σκοτειὴ/ τοῦ δρώκοντος. ὅπου ὁ Ἐειρεσίας 
δἱηγήσατο καὶ παρβγεσε Φογενῤήναι», η ω. ο} γην" ἐλέχθη ὁ λόγος". «ἀπέρ.. 
χοµαι δὲ διῶ τοῦ ἐμοῦ θανάτου ὁῶρον οὐκ ἀπρεπὲς τῇ πατρίδι δώσω», καὶ τοῦ είν. 

ού. 

μμ να .Ἴ ...ἍἹ 



ἘνΕΒΙΡΙΕΟΙΣ ΡΠΟΕΝΙΦΦΑΓ. τοῦ 

Νοπ» ρα {εσεπίεπι Πάθιαπι ουτ{ις [οναπῃ . 

Ματίαιπαιιε ΙΦίΗΙΠ οῶάο » απὶ τεσπῖ ἴάλις 

Ἠνοχίε οΙΠη αἆ {οµία (οΓΓίβοΠᾶς 3ΥΟ5. - 10ἱ5 

θεά εο: ΠΠρείαιιε ΓΠπΊπια Ρρτορισπαςι]α 

ΦίαῬο» ια επἀεπίεπῃ πίστα ΊΠο εαρίαῖ {ροςι15, 
Τνασοπίς ΠΤΙ» ναεῖς οχ Γοπιοηία. 

Φοίναῖο [6ΙΤαΠΙ, Ιπεπῖς ἀεοοίιπι [οάοξ. 

ἸΜοτίαςο Γεά τῖ πιήΏας αρΓορἰµπῃ 44ο, 10928 

Οαάϊς τδἀεπιίος», Προαιαϊοι ραϊπε. 

5ἱ οἰνίιπι απἰπαῖς Π]ιά Ιπβχιπη {οτοῖ» 

Φιἱσαπ]ά {παταπ νἱίαπα α[ῖ» Ιά «οπιπιοάίς 
ο» Οοπίειτο ραϊία», εἰπεῖα {ΠΠρειατεπὶ πηα]α 

» Γυια Ὀεαιο οἰνίταίες οἵ{ο. τους 

22 

Μ 2 

Αα ΝΕ α ο Ῥπημς κ, 

Ρίτορῇᾗο, 

[Γιέα/[1ο οφ μσίη7.] 

«ΠΟ. Τε]ητὶς ἁοπιῖίπα ροπηίροΓΙΠΏ σ6ΠΠ5» 

1π[ετης [οροίες ἠπιρία νίροτα, 
Ύπςο παϊχία {εις νυ]πετα Εελμίοηϊς 

τς. 

ὠύνου τούτη» ἐλευθερώσω»., εἰ γὰρ ἕκαστός τις ὅ, τι ἂν δύναιτο χρηστὸν λαβὼν τοῦτφ 
γυμ»άσαιτο κοὶ τῇ ποτρίδι Φέροι εἰς μέσον, πάντως αἱ πόλεις ἂν κατὼ τὸ ἔμπροσ- 
θεν εὐτύχοιεν , πεῖραν λλμβόγουδαι, δπολαύουσαι, βλαβῶν ἑλαττόών», ἢ νῦν δη- 
λονότι πειρῶνται. Ελύες, ᾖλθες, ὦ πτερέεσσα ΦΙΥξ . «Υένημα μὲν τῆς τῶν 
Θηβαίων γῆς, ἐνταῦθα γὰρ ἐγέννήθης, λόχευμα δὲ τοῦ Τυφῶνος, καὶ τῆς κα, 
τοχθονίου Ἐιχίδνης » ἐπὶ ἁρπαγῇ τῶν Θηβαίων», πολλῶν στεναγμῶν αἰτία, πολύφθορε, 

Ὠ αι». 



τού ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

6 Μιξσπάρθενον δχἱον τέρας ο 
ϱ Φοιτᾶσι πτεροῖς, χαλαῖσί τ' ὁ - 
7 Μοσίτοι. Διρκαϊων ἅ ποτ ἐχ' 
ϐ Τόπων νέους πεδλήρουσ᾽ 
9 ἝΆλυρον ὦμίδὶ μούσαν» 

1Ο Ὀλομύοω τ᾽ Ἐρονὺν 
ΣΙ ἝἜθερες, ἔφδερες ἄχεα πατρίι 
12 Φόια᾽ Φόνος ἐκ φεῶν» 
13 Ὃς τά») ἂν ὁ πράζας. 

14 Ἰάλεμοι δὲ µατέρων» 
15 Ἰάλεμοι δὲ παρθένων. 
τό Ἐσένρζον οἶκοις » 

17 Ἰήίο βοᾶν, βοῦνν 
15 Ἰήίον µέλος» μέλος. 

1 "Αλλος ὤλλ᾽ ἔτωττότυζε 
9Ο Διαδοχαῖς ὧν πτόλω. 
21 Βρού δὲ ςεναγμὸς 
902 Ἰαχά τ) ἦν ὅμοιοο ὅτε 
93 Πόλεως «Φανίσειεν 
94 “Α πτερᾷσσα παρθένος τη) ονδρῶνν. 

Άντισρο φή 5 

1 Χοόνω ὃ ἔβα Πνθίαις ἀποςολαῖσι», 

ΤΟ3Ο 

1οᾖδ 

10490 

τους 

1οσ0 
Οἰδί:. 

μιξοπάρθενε, Ἔφεις γὰρ τὰ μὲν παρθένου , τὸ δὲ -δηρὸς, ξένης καὶ παραδόξου. Φύ-- 
σεως Θ:114ὸ τέρας, τοῖ πε Φῤπαλέοις καὶ μονινοῖς πτεροῖς. καὶ τοῖς ὄνυδε 
τοῖς ὡμὰ τὰ κρέχ- ἁρπάζουσε πβὸς δίτησι» ' ἥτις πεδαίρούδα τοὺς γέευς, ὧπὸ Ἐπε νῆς: 
δρ ὕψος "αἴρουσω ποτὲ ἐκ τῶν τόπων τῆς Δίρκήε, περιῆγες καὶ περἰέφξρες ὄναυλον- 
πλ ὦνήδονον ᾠδῆν λέγω Φώους καὶ λύπας. ταῖς Θήῤραις, ὁ ἐν θεῶν ταῦτα πράξος». 

αὐτὸς. 



ΕΥΡΕΙΡΙΟΙΣ ΡΗΠΗΟΕΝΙΡΒΑΕ, 107 

Ἠ)οπΙ{] ρορυῖο επῃ σεπη(έΗ {στοῃς» 1039 
Ῥεππῖς αἰτίνο]ίς: απσιῖρας ε[ειῖς, 

Ττπο οὐ. Ι4έεΙβεί οατπη]πἰς αγίΡ159 

Τέχοισεῃς {ωτίας ὃς {σε]ας Ποτπάῃα» 

Όυα ΠὨΐτεο νῖττεο Πμπιίπο Ἰαδίτησ» 1035 
1π {101πια ἔσιοῃς «οἴροτα ἆς {ο]ο 
Οαἁπιοῖς Πτιστες Γαΐα περοϊῖδις. 

ει οταἀε]ῖς εἴαῖ» ααϊςαιίς οταῖ ἀεύπῃ., 

Ουἳ ρα[εί ππιπηστῖς {πανο ἀο]οτίριας. 

Ἠϊπο πιαϊταπα Ἱαεμγίπιας (τε αετεπη» εοβο 

Ὠ]πο ρ]απόϊτις Που]ε «οίπετο νἱγδίπατῃ : 

Ἠίϊπο ππα[]5 τοίοπᾶῃς Πρία οαπΏΡΗ5 

Νιπς Ἠαπο, ππς αΠαπ ρετβτεραῖτ ἁοπηῖπῃ. 
Φοθά ἴωηπο ρισοἱρθ» αἱαΠάο αἱαιεπι Γοια 
Ῥαρίιαπι ἆᾳ ροριἱ ν]ῇδας αδΠιυς, 1045 

Φυγγαχῖε ΠΙΡίεΙς «ἶαπποι ἵπ ἴΠεΓΗ 5 

να], Γαἱπιπος οἶἶπι νοιταπι {αςεδ» 

Μιρίτας πες πδίριις ΙΠΙΟΠΑἴ, 

Απιητορᾖο. 

Ταπάςπι ἃ {αμάϊςο πίβας Αροΐπε 1ο0ςο 

Ἴ]ς- 

Φὐτὸς ᾠῶιος Ἡν. αἱ δὲ ἱάλεμοι τῶν τν. μαὶ τῶν. µητέρων, «εστέναζον ἐν τοῖς 
οἴκοις, πενθεῦσαι αἱ μὲν τὸ τεκλα, αἱ δὲ τοὺς Φθελφους ϐρ μμησικὴν βοή». ἄλλος 
ἄλλη» ἐθρήρει. ὁ -στεγαγ μὸς δὲ καὶ ἥ λἡ Βροντη ὑπήρχε». όμοιος: ὅταν ὀνορπάσει εν 
ᾗ ΣΦγε απὸ της πόλεως. τικὸ τῶν ο γορῶν : ϐρ ρῇν ος καὶ θοὴ ἐγ ἔχετο, Χρόνῳ ὁ δὲ 
ὥστερον ἔβη ὁ ἄθλιος 

ο 2 οί, 



«10 «ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΖΑΓ 

ο Οἰδπους ὁ τλάµων' 
3 Θηξαίω τῶνδε γᾶν, 

4 Τότ ἄσμενος, παλυ ὃ ὄχη" 

5 Ματοὶ γὰς γάµες δυσγάμᾶς τάλας» 

6 Κ.:λλύικος ὧν αἰνιγμάτων» 1055, 

7 Συνώπτει µιαύει δὲ πτόλι». 
Φ Δι αἱμάτων ὃ ἀμείξει 
9 Μυσαρὸν ες ἂγῶνα» | 

1ο Καταξαλων ἄραῖσι τοός» 

11 Τέκεα µέλεος' ᾽Αγάμεθν ἄγαμεθν 

12 Ὃς ἐπὶ 9ονο]ον οἶχέ]αι 

13 Γῶς ὑπὲρ πατρῴας» 

14. Κρέοντι μὲν λιπὼν γόδς: 
15 Τὰ ὃ᾽ ἑπτάπυργα χλεῖθρα γὰς ο  ποῦη 

16 Καλλύικα 9ήσων. 

17 Γεοίμεθ' ὧδε µατέρες» 

τ8 Γενοίκεθ εὔτεχνοι, Φίλα σα. 

το Παλλᾶς» ὢ δράκοντες αἶμο- 

ΦΟ Λιβόξολον κατείργασαί » 

1 Καδμείω μέριμνα. το7ο) 
Ὁι- 

Οιδίπους εἰς τή»δε τὴ: Θηβαίων γη». ἐν ἀποστολαῖς ΤΠύθίαις, καὶ τοῖς τοῦ Πνῆων, 

ἀσμένοις, καὶ χοσέ έρουσι τοῖς Θηβαίοι ς τέτε, διὰ τὸ ῥαγατᾶσαι τη» Σφῶ γο, πάλιν 

δὲ: καὶ ὕστερον ἄχη ὑπήρδε διὰ τὰς γεγενηµένας. ἀπ᾽ αὐτοῦ. συμφοαράᾶς καλλίικος 

δὲ καὶ ΣίΜήΤήε ὢν τῶν τής. ΣΦιγγὸς αὐμάτων» συνάπτει ὁ τᾶλας τή μητρὶ 

γάμους ὀνσγ ὤμονο, {παρογοµώτατοι Υ3ρ) μιαι ύει δὲ καὶ μολύνει ἐκ τῆς τλιαύτης 

παρανόµευ συναφῆς τὴν πόλιν. ἀμείβε ε, δὲ καὶ διέρχεται τὴ πέλιν δἱ οἱμότων καὶ" 

διά Φῴων' κατα θαλὼ. ὃ µέλεος τά τέκνα ἐν-ἀρρῖς εἰς ὄγῶν» μυσαρὸ» καὶ ῥδελνρό»,. 

καὶ ἁδελφοκτένον. καταρδσόµεγος γὰρ τοῖς /παισὶ δ αἵματος τὴν ἀρχην λαχεῖν 

εἰς πόλεμό» τε συνηψε, δι’ οὗ πολὺς Φόνος, καὶ ινδυγεύουσι» ὑπ ἀλλήλων καὶ αὐ- 

τοι ον καὶ θαωμάζομε» σφόδρα. (δ- γὰρ τῶν ὀνομάτων τούτων διπλα- 

κιασµὲς ὑπερβολὴν θαύματος δηλοῖ). τὸν Ἐρέοντος ιν Μοοικέα, στις οἴχεται: 
καὶ: 

-- 



υνΕΙΡΙΡΙΘ ΡΗΟΕΝΙΞΘΑΕ.: «ορ 

Ἔλερας Π]ο πη][ετ οοπείρίε θεάιρις, 
Τυπο ριαῖῖς Ρορυίο., Ρο[ξ Πειααι στανῖς,. 
Ἱκαπ]απε ἴ]]α οχρ]ἰαῖεῖ ρτα ία ςπτπηϊηί5 

Μαέειπος τΠα]απχο5. πε[εῖις ασοϊρῖε». 
Υτοί Απιρηιοπίῶ ττ][το ρίαςα]απα. τοσςσ 
Ἠίς ρτοίεπι Γητς εχαρίταης ΠΙΊΠ 
Αιάῑία πἰπαιπα εῶ]Ηίους΄Ῥτοσα, 

ΑΙείπΙπ ἀοουῖξ αστειο [αησιίπεπι. τούο 

Τε {15 ρετρειις. Ιαιάϊδιις, ὁ- ρηςς. 
Το]]{ Ρτο Ραϊεῖα πο Εἴππ]ά απ]. πιογ]. 

Τα Ρατ σοιη] ή» {εά ἆσσιις Ιπομτίμα; 

Τι {ερισπισεπηηϊς. τηττῖριις αά[στος, 1οός 

Ί πος ὁ πείπαπη Ἱσῖα Ῥεει ἀῑες 

Ταπα Ρος Ειοῖσπς Ρτο]ε Ρήείρετας, 

Ῥα]ϊας (απόϊτα {λνα», {4 πιοβῖτῖς τι] 

ΟΙΙπι ΠΙαΠΠΟτεΟ ν]πετε {αὐςῖας 

6 αἀπιεῖς πιαπίρας Ρρτοει!διῆε ἆτασο::: 1970 

Ἠζπός 

ὤ2 μὲν κο κάταλεί- 
:,οὐτὲν ) ύγσων 

ους ἔχονσαν 

κο δὲ ἔπορ Ξὔση. ἐπὶ σοι στον, ο ας 

τι τ 
πονοος ή 22 το πυρ 

υἡρ πάρξαίμὲ 7 ἔντεμρι μγ- 
πο Ώειδος 

2α- 

9 ο ο ης, ον ο] ἑ μάγτις.- 
τερες ὧδε. καὶ οὕτως, ταυτ τέστι πειούτους ποῖδοις ποιήσαιµε», ὡς ὑπερτ 

ὃν δέΥ εἰς θάνατον ἑκυτὸῦς ἐκῶτὰε διδόοι.. γενοίµεθα,. ὦ ᾿Αθη»ᾶ ,- τι ροή 

δω: παὶ ἔπραξας. χ παὶ Φόγον διὰ λίλου βολής γεγόµενο» τοῦ ἐν Δίρκη ὁραποντος 

πῶς δὲ τοῦτο ἐκδίήσας: ὀρμήσασα ἐπὶ τ 
μείον µέρμγραν, τουτέστ; ποαρακιήσασα τὸν ἸΚόδμον µεριωγήσαι τὸν κατὰ του 
ἑρώκοντας. Φύ2ογ. 

οὔτο τὸ ἔργον, Ίτοι τὸν φώον,, την Καὸ- 

τλ.3 
[ὃν αρ 



ε1ο ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΛΙ, 

22 Ὁρμήσασ ἐπ᾽ Εργον» ὅθεν 
23 ᾿Ἐπέσσύ]ο τάνδε γᾶν 
24. ᾿Αρπαγαῖσι δαιμόνων τις ἅτα. 

ΑΓΓΕΛΟΣ.ΙΟΚΑΣΤΗ, ΧΟΡΟΣ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ΓΣ ΑΝ Ρο μα 

ΑΓΓ. ὨΩὴ, τίς ἐν πύλαισι δωµάτων πυρεῖ» 
᾽Ανοίγετ’, ἐκπορεύετ ᾿Ιοκώςην ὁόμων » ΣΟ75 
Ὢ)ὴ μαάλ᾽ αὖθις' δὰ μακρᾶ μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως 

᾿Εζελθ’, ἄκαάσονν Οἰδίπου κλειὴ δάµαφ» 
Λήξασ᾽ ὀδυρμῶν, πενθίµων τε ὃχκρυων 

ΙΟΚ. ΤὪΩ Φίλτατ), ἢ που ξυμοραν ἥκεις Φέρων» 
᾿Ετεοχλέους Οουόίος, οὗ παρ οἰσπίδα 1059 

Ῥέξηκας αἰεὶν πολεμίων εἴργων βέλη» 
Τί µοι πόθ ἥχεις παιὸν οἶγγελῶν ἔπος » 
Τέθνηκεν», ἡ ἕῃ παῖς ἐμός» σήµαινέ µοι. 

ΑΓΓ. 7Ζβ' μὴ τοέσης τέδ᾽, ὥς σ᾿ ἀπαλλάξω Φοξα. 
1Ο(. Τί δ). ἑπτάπυργοι πῶς ἔχᾶσι περιολαί; 1055 
ΑΓΓ. ἘΕσᾶν ἄθραυσοι, κοὺκ ἀνήρπασαι πόλις. 
ΙΟΚ. ᾿Ηλθον δὲ πέὸς κνδυνον '.. δορός» 

ΑΓΓ. ᾽Ακμήν γ ἐπ αὐτήν' ἀλλ' ὁ Καδμείων Αρης 
Κέείζσων κατέςη τᾶ Μυκηναίου δορος. 

ΙΟΝ. 

ἀαφ' Ἶς αἰτίως» λέγω δὲ τῆς του να. κοντος ἀπωλείας ὤρμησον εἰς 7ήνδε την 2) 
τις δαιμο νυν βλάρη ἐν ἄρ ή αἲς. τουτέστιν ὀργισθεὶς ὃ "Αρης ὑπὲρ τοῦ ὑιοῦ αὐτοῦ 
ποῦ ὁµάμοντος, ἐπήγαγε τὴ Σφίγα Θηβαίοι ταύτην» γὰρ ἄτην δαιμόνων λέγει. 

προ" 



ΕΝΥΕΙΡΙΟΙΣ ΡΗΟΕΝΙΕΣΑΕ. κά 

Ὑπάο ἴτα Πιρετήπα ρετροειῖς πια]ῖς 
γαβαπι 1,αὐ ἀαςίαπι ἆοπαΠΙ. 

νΝ νυν ορ μμπο κος τα 

ΟΠΟΕΒΥΣ  ΑΝΤΙςΟΕΝΕ. 

ΓΕ Α Μ:Β Ι. 

[48. 1ν. Ερίοζ) βατς πι. ] 

ΝΥΝ. ἴΠο ααῖς ἵπίτα {6 ἆοπιΠδ ροτίας ἴοποι 9 

γαἶνα ραϊοίσαπῖ: νεηίαί [οσα/ΐτς ἔογᾳς. 1ο75 

(μεπετοία οοπίαηα Οεα[ρὶ», {ετὸ Πσοι.. 

Ῥτοσεάς ἵαπάεπι : Ροπε πιω[είαΠ] στανοπΠ]». 

1,οΏροσαπε Πειις» αξ αιιοά «ΧΡΟΠάΠΙ αά!ας, 
100. Ομαπ νετεος» πει» πε πα υ(η. εγήζοπα Γοτας 

Ειτοοείε οὔ{ο»- εις αἆ Ιῶνιπῃ Ἴηεις 1989 

Αάβατο ἴε]5 Ποια ατορπαϊς {[οἱες. 

Άσο ἀῑς αά αρίται ξ Ῥτοπιε αιά Ροτίες πογί. 

Ἡἱνατπο παϊμδ» απ. ποσα οσσἰάθιῖε» ἆοσθο, 

πνΝΜ. Υἰνίε. πες Πα Ρατῖς αὐοά πποῖιας. ]αἴοῖ, 

1οΟ.- Φιίά εασγῖασα {ερίεπα ρτοριρΠαςσ]α 9 1οῦς 

ΝΝΝ. δίαπε τος {αἶνα: πα] ρᾶί5 πγυί. Ιαῦαῖ. 

1ο. Τοπιαια Ιαηπο α[ξ Ματιίς. Αισδο]ϊσί εἶεα 

πνΝ. Εαάασι ο Ρρετ]είαπα. {εά Νάγεεησαπι πιαη πα 

| Οαάπισα νἱοῖξ» α͵ιοά ἀεὶ νετίαπι Όεπθ, 

να 

βραδέως μὲν ἐξέρχη , ἄλλ᾽ ὅμως δὲ ἔξελθε, καὶ ἄκουσον, ἔνδοξε γννὴ τοῦ Οὔπ:- 
ὃος.. πονσαµένή τῶν θργωδῶ». ὃα.ι εὐτυχρίής λέξ»» δὲ, 



ατ2 ΕΈΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΛΊΙ. 

{ΟΚ. Ἐν εἰτὲ ποὸς θεών, εἴ τι Πρλυνείχους πέρι 1οοο 
Οὐσθ', ὡς µέλει μοι καὶ τόδ᾽ ο εἶ λεύσσει φάος. 

ΑΓΓ. 7) σοι ζυνωσὶς εἰς τόδ᾽ μέρας τέκνων. 

1ΟΚ. Εὐδαιμονοίης' πῶς γὰρ Αργείων δόρυ 
Πιυλῶν ἀπεςήσασθε πυργηρᾶμενοι ; 
Λέξον, Ὑέροῖα τυθλὸν ὡς κατὰ σέγας 1005 
Ἐλθδτα τέρψω», τῇνδε γῆς σεσωσµένης. 

ΑΓΓ, ᾿Επεὶ Κρέού]ος παῖςο ὁ γῆς ὑπερθανῶν » 
Πύργων ἐπ᾽ ἄκρων σώς, μµελώνδε]ον Είδος 
Λαιμὸν ὃἼκε, τῇδε γ} σώ]ήριον » 
Λόχους ἔνειμεν ἑπτὸ, καὶ λοχαγέτας 1100 
Τ1γλας ἐφ᾽ ἑπτὸ» Φύλακας ᾿Αργεί δορὸς» 
Σὸς παῖς» ἐφθέδρους 9) ἵπποτας μὲν ἱππόταις 
Ἔταξ . ἑπλίτας ὃ ἀσπιδηέθόροις ἔπι » 
Ὡς τῷ νοσβν]ι τειχέων εἴη δορὸς 

ς λΑλνή ὃ᾽ λίγα περγόµων ἂπ᾿ ὁρθίων 1105 

Λευκασπιν εἰσορῶμεν Αργείων ςραὸν 
Τευμητὸν ἐκλιπό]α καὶ Ττα(ῶρα πέλας 

Δοόμῳ ζυνήψεν ὥτυ Καδµείας χθονός, 
Παιὼν δὲ καὶ σάλπιγγες ἐκελάίδην ὁμξ 
Ἐκεῖεν, ἕκ τε τειχέων», ἡμῶν παρα. 11Ο 

Καὶ πεῶτα μὲν προσῆγε Νηίταις πύλαις 
Λόχον, πυχναῖαυ ἀσπίσω πεοικότα» 

Ὁ τῆς κυναγοῦ Παρθενοπαῖος ἔκ'γογος » 

Ἐπιίσημ. έχων οἰκεῖον ἐν µέσῳ τάχει», 

Ἐχηξόλοις τόξοίσιω ᾽Αταλάντην κώπρον 1115 

Ἓκη- 

ε. 
/ ὥραλ αν ολλ ὤσα ιο 5 ο οιερε] λαύ ο. «.-- {. ο θᾶς τοὺς Αργείους ἅπῷ τῶν πυλῶν ἀπεδιώξατε περικνκλεύµενοι ὑπ ἐκείνωμ, ὅπως 

εἶσελ-- 
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100. δεά ππα τεβαί εἶτα Ῥο]γπίσο {1ρ6:: 1909 
Πος αάάε αΙΦ/ο: νο[σίειτῃο αυτί αάΠιις 9 

ΝΝΥΝ. Ρας ΠβοτοΓΙΠΙ Ῥο[ιάες Ἠμης ἵπ επι, 
106. Ἱτ Πε Ῥσαϊις. οἆς,αια νί τυτήοις 

Γεἰοξία ρτορα]{ανΙε Αιοινύπι αρπιίπᾶ» 

Ώοπιπῃ Τον6Γ{ πιοχ 66ο πΠῖ «ὔοο {οΠί 1ορς 

9ο]αξίαπα Ίπσοπς τρο {βυναϊία αά{οΓαΠη. 
ΝΥΝ. Ῥοβαααπι Μεπωςαιις πιοτῖο ἀεσιοῖα Γο’οχ 

ΘίαΠ5 αἴσα {ηπητηα συίτυτίς πἰστπα «ανο 
Αἀορίτ οπ{επι» Ῥαϊτία αιχΗίπι {1 
Θαρίοπα {οτε Β]ις Ιοσαὲ ασπιίηα 1199 
Οοπίτα Ώαπαϊἀἆἡπι τοις ὃς τοείάεπι ἀσας. 

ϱοποτς οο]ἱοτεί οοπ[1σίε οοπίγαγία» 

Έτ τατπια ΕΠΙ 2 πο ριτοςΠ] ντος Γοτοπῖ 

οἱ Ρροσεῖο υ]α πιω πίπαι {αΠἱ[οσΓεί, 

Ίκος πιοτα», νἱάςπαι15 εμγτίπι ἆς ο]πιῖπε σ]ος 

Οµρεῖς πίτοπίες ἆᾳ 1μρῖς Τουπιεβτῖς 
Ὑ)επίτο ὮΏαπᾶο5: Ιαππαπο Γε[ίπο εισαι 

Εαρϊάϊ {10 ἱρ[απι νεπεταπῖ ναἰ1 Ῥεάεπι » 

Οµπι ΓαὈίίο Ῥααπ οθοϊπῖε» ὃς οπβτίς ΠΠΙΠΙ., 

οΙπιμ]ααα πιησῖς Πτιάοι απάἶατ (αρα ΕΤΤτὸ 

Νοῖτα Ριπος Ππροῖις Ροτία οχεῖρίῖ» 

Ἠιο παπηαα ἁεπ[α γεπεταῖ τεβιάίπε 

Άισας ρατεηεῖς Π]ν]οιυ]τγίοίς Ριεῦ. 

Οεπι]ς ΠΠ Ρρίπχοταϊ {ειίπι ποία» 

Ῥοτίτα τε] Ποιπίζαπι Αθἰοίαιι {Π6πα 1]]ς 

Αἴα- 

κεἰσελθοῦσα εὐφρώγω τὸν τυφλὸν Οἰδίποδα . τῆς γῆς τὰντης Φυλαττομένης, 
ἆλλ 



α14 ΕΤΡΙΠΙΔΟΊ ΦΟΙΝΙΣΣΑΕ 

- , ΄ { - ν 
Χειρουμένη» Αἰτωλον. εἷς δὲ Προιτίδας 

Πύλας ἐχώρει, σ(θἁγ Έχων ἐθ᾽ ἅρμασινν 

Ὁ µάντις Αμϕιάραος», οὗ σημεῖ ̓ ἔχω Ο µαντις ᾿Αμϕιαρᾶος» οὗ σηµεί ΄ εχων 
ΑΔ νι μα -” 

Ὑδρισμέν, ολλῷ σαίρέεονως ἄσημ' ὅπλα. 
ν 

Ὠψύγια ὃ᾽ ες πυλώωμαῦ Ἱππομέδων αναξ α12ς 
/ ” αὖ β / 
Εςειχν ἔχων σήμεῖον ἐν µέσῳ σόκει» 

Στμἠοῖς πανόπ]ήην οµµασυ δεδορχότα» 
Τῷὼ μὲν» σὺν ἄςρων ἐπιτολαῖσωο ὄμμαια 
Ῥλέποί]α, τὸ δὲ κούπτον]α δυνόνων µέτα» 
[ Ὡς ὕςερον Φανόνῖος εἰσορῶν παρῆν. ] 1123 

Ὁμολωίσω δὲ τοξ εἴχε προς πύλαις 
Τυδεὺς, λέονιος δέρος ἔχων ἐπ᾽ οἰσπίδος 
Χαΐτη πείεικος' ἂξιά δὲ λαμπέίδα 
Τιτὸν Προμηθεὺς Έφερε» ὡς ποήσων πολι. 
Ὁ σὸς δὲ Καηναίαισι Πολυνείκης πύλαις 11409 

Αρη προσῇγε᾽ Ποτμιαδς ὃ᾽, ἐπ ἀσπιδι 
Ἐπίσημα, πώλοί δρομάδες ἐσκίρων Φόβω» 
Έδ πῶς σεό(διγξιν ἔνδοθεν κυκλούμεναι 
Πόσπαχ ὑπ᾿ αὐτὸν, ὥςε μαύεσθαχι δοκεῖν. 
Ὁ δ᾽ οὖκ ἕλασσον Αρεος εἰς µάχην Θεονῶνν 1115 
Καπανεὺς προσήγε λόχον ἐπ᾽ Ἠλέητραις πύλαις 

Σιδηρονώτοις ὃ) ἀσπίδος τύποις ἐπῆν 

Γήγας ἐπ᾽ ὤμοις Ύηγενῆς ὅλην πόλιν 
Φέρων, μοχλοῖσι ἐξανασπάσας βίκ. 
[ Ὑπόοιαν ἡμῖν, οἵω πείσεῖαι πόλις. ] 11409 
Ταῖς δ᾽ Ἑβδόμαις Αὐ2ράσος ἐν πνλαισυ ἠγ» 

Ἑκαὸ ἐχίδιαις οἰσπίδ ἐκπληρῶν, γραβή 

Ὕδρας» ἔχαν λαιοῖσιν ἐν βο2χίοσή 

-Αρ- 



ΕΥΠΙΡΙΡΙ6 ΡΗΟΕΝΙΡΦΑΣ, 

Ἀτα]απία ΠΙαίον. Ῥταιίά{ ΠιοςοΠειαξ 
Εατϊάϊσιις Απιρμίατας, ἵπ οτι ἔοιθης 

δια [αστα [εοιπῃ. οΠρειι Παΐο βιηρίες σαι), 
Ὀνμ]ο «οίοίο Ρίξτας ὁς Γαία νασαῃς. 
Ὀμγεία εοπίτα πωπία ΗΙρροπιδάοῃ Γοιος 
ΡΓιόταῦαξ 4ΡΙΠΕΠ», οι15 ἵη {ομίο πΙίοης 
Παάϊαραι Ατδὶ π]]]α Παππῖδιις οαρυῖ; 

Ῥατς Ιηπαίπαπα οὐπι Γασίδις ογείνίς γἱσί]» 
Ῥατς οἶαιιία πα Πάσταπι οσο πι ὈοΠΕΙΙΙΠ » 

ΤΡ/ο ρειαιπῖο εριποτς υῖ ρτορία5 ἀαἴΙπῃ. 

Ῥαττο υτοῖς αϊα Εα]πίπαης Ε[οπιο]οϊάας 
Τγάεις ρεῖερας: εἱροεις οχανίας Εογῖ 

Ῥοηταί ]εοπῖς: ἀσχίοτα ασἰιααῖ ΓαοσΙῃ » 

Ὀυα]σπι ῬτοππείΠαιΙς., Ισπίρας Ροτῖας Ροαίθῃς. 
Ότοπσα πι ἠπὶπιεηία Ῥο]γπίσος Τις 

Ῥε]ο ε[ αἀοττις. ἴ]ο Ροϊπίαάος οαι]ας 
ΟἨρεο Γετεραί: οΓαἆσίας ἱγορίάᾶδ πιδῖιι: 

τα οἰτομ]απίες ΡΙΟΡΙΕΙ ΙΙΠΌΟΠΕΠΙ ναδο 

Όυν[α Εατοηζπῃ 1ποτς ἰ4:αὈαπί {πῦαπι. 

Ὀδυ]]ο παίποτςες ΓρίπίεΠς ΟαραποιΙ5 σοῖςεις 
Ἐ]εδιγοπίς τδρίάι]ς {π Ρροτίαῖα τηῖς. 

Τοητίδεπα «Πρεῖ Παῦαϊ ἵη {9ιτο σίσας 

Οπίατις, Παπιοϊς {πεις υωρεπι οΓαίαπι 
Καάΐσο αΌ πια νοξξίαπι ΠΙΟΙΠΙΙΠΕ» 

Τηαεία οἶαάῖς απαπι νοἰε ΤΠεῦας ραί]. | 
Λε τοχ Λόταβιις {οριίπιαπῃ Ροτίαπῃ ουΠάθης 
Βαβις Αολνί [ροείπεῃ ἵπ ]ῶνο Γογεῃς 
ἆραῖ Ἰασειίο: αιἱρρε {ουτΙπ ἱπρίεγοιας 

τα 

Ί]ς 

ΣΙ30 

126 
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τΙό ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ, 

ο ν Σο ἐκ δὲ τειχέων µέσων 
Δοιέκουες ἔχρερον τέκνα Καδμείων γναθτις. 
Παρῆν δ᾽ ἑκάτου Τῶνδέ µοι νελµαῖα» 

μα παρα{2έρούι ποιµέσιν λέχω». 
Καὶ πρῶτα μὲν τόξοισι καὶ µεσαγκύλοις 
Ἐμαρσμετθα , σίΖεγδοναις 9 ἐκήξδόλοις » 

Πετρῶν τ᾿ ἄραγμοῖς. ὡς ὃ ἐνικώμεν μήχη » 
"Ἐκλαγέε Τυδεὺς» καὶ σὸς ἔξα σης γόνος», 
ἾὪ τέκνα Δανκῶν, πεὶν κατεζώ,θ2Ι βολαῖςν 
Τί μέλλετ’ ἄρδην πώνιες ἑαπίπτευ πύλαις. 

κο)» 
5. 

Τυμνῆτες, ἰππεῖς, ἁρμάτων τ’ ἐπιςάται » 
Ἠχῆς ὃ᾽ ἔπως ἤμμσαν, οὔτις ἀργὸς ἦν ο 

Πολλοὶ ὃ ἔπιπ]ον κρῶτας αἱμαά]έμνοι » 
Ἡμῶν τ᾽ ἐς οὖδας εἶδεις ὢν πεὸ τειχέων 
Πυμνὸς κυξιςή)ηρας ἐκπεπγευκότας | 
Ἔγολὢν δ᾽ ἔδευον γαῖαν αἵμαῖος ῥοχῖς. 

Ὁ ὃ) Αρκδς, οὐκ ᾿Αργεῖος, ᾽Αταλώ]ης γόνος: 
Τυζὼς πύλαισι ὥς τις ἐμπεσῶν» βοῷ 
Πῦρ καὶ δικέλλας, ὡς κάασκάψων πόλυ ᾿ 
Αλλ᾽ ἔσχε μαργῶντ΄ αὐτὸν ἐναλία 9εξ 
Περικλύμενος παῖς, λδαν ἐμξαλὼν κάίρχ 
Αμαζοπληθῇ. γεῖσσ ἐπάλξεων ἄπο. 
Ἐανβὸν δὲ κρᾶτα διεπάλυνε, καὶ ῥᾳβὰς 
ἛἘλβῥηξεν ὀσέων » ἄριι ὃ᾽ οἴνωπὸν γένυν 
Καθημάτωσεν ' οὐδ' ἀποίσέ]αι βίον 

"145 

ἕπδς 

162 

ιτός 

δα νι 5 όρο). σ-Ἀ ο] «σσ στα Ξ πα.’ . . Σε, ἀλλ ἐπέσχε μαιόμενον αὐτὸν ὃ τοῦ Ποσειδώνος παὶς Περικλύμενος, λίβον ἐπιῤῥψας 
Ν Ν ΄ ΄ .” - « Ν -- ; .ο, ΄ 5 ΔΝ -- 

κατὰ τὸ καρα μὲεγα» καὶ ὅμαξαν ἡμανὸν πληρου». λέγω εξέχουσα» πέτρα» αποτω» 
; ο λος ος ΕΕ λα ν οςιαῖον φας πρὀµαχεώνων. τὴν ξανθότριχα δὲ κεφαλλ» εἰς λεπτὼ κατεθραυσε», καὶ συνδέσεις 

ἑετέω» 



ΕΝΕΒΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΒΝΙΘΡΘΑΕΣΕ, 

Οεπίπῃ πα ροτίαπς νίροαιας ἀῑτα εχοσῖϊα» 

Οµία5 τοῖ απο ιιθς πιώπΙαπ ὁ πιοάίο ἄπιι 

(αάπιϊ Ρυο]ίο5 ους ταριαῦαπε (γιιςί, 

Ἠσς ριορία5 ἱπ[ρεδίατε εοποεπ ππΠ! » 
Ώυπη Πάα ἀμεῖοις Ώρπα ΤΠοαπϊς Εειο. 

Ατειις {μσια ρτίπ]α Ρε] οχοιά!ἶα. 

Έτ τοτία ΒαὈεπίς νείρεία» ὃς ἴαεμ]απι ἵενο. 
Γταδείαιιο Ιαρίάςες. πο[ῖτα εἰηῃ ραῖς νἰποριοῖ» 
Οαπιατο Ὦν ἀειὶς ρατίϊτοι ὅς παξιις 15: 
Ώαπαῦπι Περοῖες» αὐῑπ, ΡΓΙΙςᾳΠαπι ΙαΠοἰπαπί 

Ίνος ἴεία, Ρροτῖας ΙΠρεί ροιγαπαρίπιι]5 

Έσιες Ρρεἀεδαπθ εππι πιασ][ετίς ο ΓΙ 2 

Θα εἴπῃ {οΠιειαΠῖ» ΠΕΠΙΟ ομπάτατος Τε 

νι] ογΙσπῖο σαρίτο ρἱησαῦαπί {οἱηπ. 

Ῥαις αἶῖα» να]απα ἀπ ραταπῖ α[οοπάσίς» 

Ἀπίπιαπα εχαεταηὲ ηΓΟί5 1η ΡοΙηΩΙ1Ο: ] 

ΑΙτὸ ὈίρεΡατ [απσιίπεπι Πἴ1εΠς ἨΙΠΙΙΙ5. 

Ατ Ατοας Π]ς. ΠΟΠ ΝΊγεσπαιις ἄοπιο, 

Ἱνατας Αἰαϊαπία» εμτθίΠΙ5 ΙΠΟΙ6 ΙΠΡΤΙςΗ5 

Ίσπεί δε ἀοίαῦτας ιχ9ί5 εχεῖάϊο ρειῖζ: 

«θιί πιο]ἱοπζεῖη {αμία»: Νεριυπί σεβ]5» 

Ῥετίε]ψπποπας τοριε[ῃε» 1ΠίοίαΙεΠς ΠΕΠ 

Ίππαῃςο {αχΙπ1» αιαίς νὶκ οὕττας {εταῖ: 

Οεείᾶϊτ τον] {α πιωπίπα ρίηΠα ]αρί5» 

ΕΙανιπ]σιο σΓερι]ε οΠιδις τηριί5 εαριξ» 

ΟεΠαδαιις τοίεας α]ίας Ιπ{εςῖῖ τάθοῦ. 

Έ 

αι” 

τ145 

11ςο 

1τςς 

1ιόο 

1]1ός 

Νοπ 
, ῤ ΕΙ) πι Ἰὁ ͵ , ν ν ο. ν 

ὀστέω» ἔσφισεν, τή2 ὅρτι δὲ ἑαυβέτριδα σιαγ όρο, ἤγου» την οὗ πρὸ ψιροῦ τας μα- 
κρὸς τοίχος Φύσασαν,  Ἡμογμέρην ἐποίμσὲ , οὐδὲ διαδώσει τν ἑχυτοῦ ζ-]) ο Ἴγου» 

.λ 3 - Ἡ η ος» 
θυ2ὲ αποιςεί ἕκυτον ζωντα, 

ρα τῇ 



ττδ 

κ ὀχυτοῦ μητρὶ τῇ 
περὶ τὸ Μαίναλο) ΑΤΡ: (βούση. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

Τζ καλλήόξῳ μη], ΜαιΑλᾶ κόρη. 
το . Ν ν / «μεν αν Ἡ 3 .. ο. 

Επεὶ δὲ τᾷσδ᾽ ἐσεῖδεν εὐτυχεῖς πύλαςν 
”βλλας ἐπήει παῖς σὸς ο εἰπόμην δ᾽ ἐγώ. 
τὰ ο ὃν Τε) ᾿ « Ν 
Ορῶ δὲ Τυδεα » καὶ παρασπιςᾶς πυχνἔς 

Αἰτωλίσυ λόγχαισιυ εἰς ὤκρον σόµα 

Πύργων ἀκοντίζον]ας, ὥς) ἔπάλξεων 

Λιπεῦ ἐρίπνας Φυγαάδας. ἀλλά ν πὰλυν -α 

Κυναγὸς ὡσεὶ . παῖς σὸς ἐξαθροίζε]αι ' 

Πέργοις ὃ) ἐπέςησ᾽ αὖθις. εἲρ δ᾽ ἄλλας πυλας 

Ἠπειγέμεσθα», Τᾶτο παύσου]ες νοσβ». 

Καπονεὺς δὲ πῶς εἴποιμ ἂν ὡς ἐμαύειο; 

Μακραύχενος γὰρ Ελίμαχος προσαμξάσεις 

Ἔχων ἔχωξει» καὶ τοσὀνδ’ ἐκόμπασεν» 

Νιήδ᾽ ἂν τὸ σεμνὸν πὂρ νιν εἰργαθευ Διὸς » 
Ν Ν 3 ΄ν / « τω / 

Τὸ μὴ οὗ κατ ἆχβω πειγαμ ελευ πολη. 
-΄ 4 σα ΕΦ 39. / Γ η μθ, 

Καὶ ταῦθ ἅμ ἠγόρευε» καὶ πε]ρόμενος 

᾽Ανρό, ὑπ αὐτὴν ἀσπιδ' εἰἱλίξας δέµας» 

Κλίμαχκος ἀμείξων ἕ ξές᾽ ἐνηλάώτων βΗὸ ρᾷ. 

“Ηδ/ ὃ) ὑπερξαίνονια γεῖσσα τειχέων 

Βάλλει χεραυνῷ Ζενς νυ᾿ ἐκύπησε δὲ 

Χθων, ὧςε δεσαι παν]ας' ἐκ δὲ κλιμάκων 

Εσῷενδονᾶτο χωβὶς ἀλλήλων µέλη». 
ν : ν -ν 

Κόμαι μὲν εἶρ ολύμπο» αἷμα ὃ᾽ εἰς χθόνα 
Χεῖρες δὲ καὶ κὠλ”, ὡς κυκλωμ Ἰξίοσς, 

1170 

τ175 

1159 

ΙΙ09 

Ἑλίσ- 

Ατ αλάντη, τή τοξική . τῇ Σόρη τοῦ ΝΜοαωσίλου, γ΄ ουν τῇ 
πεὶ δὲ τάσὃε τᾶς πύλας εί ἴδεν εὖτ τυχεῖς ὁ σὸς πας 

η ἃ 



ἔτ' ἄλλας ἥει ἤγου» ἐπορεύετο, Ἰκολλύθονν δὲ ἐγώ» ὁρω δὲ Τυδέα καὶ πολλους ἡ 
σος. 

"ΕΥνΚΠΙΡΙΟΙΣ ΡΗΟΕΝΙςςΑΕ, 

Ίο Π]α νΙέαπα οἶατα Ιαου]απάϊ αἲΏΌιίς 
Μαπα[α πιαζες», αἆ ἴμος ταξετοῖ ἶατος, 

5εούτης Πα ρατίθ ΙΠΟΧ αἶίας 4ποαιια 

Ἆ]ο οοπιίζε ροτίας νΙᾖί Ειεοε]ος τι1ς. 
10ἱ οσεο Τγάειις σεπεῖς ὁς Οαἱγάοπία 

ΟἩρεατα αρα εατπαπν {αβσία 

Το]ς ΡειεραΠῖ, Ι4ΠΙΩἴ1Ε ΡτοριρΠασιι]α 

Ώείστοτα ποίἩ» αιΠῃ ΕΙ σπαϊι]ς Γαδίξ,, 

Ψεπαϊϊεοαιια 11οίς εο]]οέτος ασε, 

1ξε]οσαίαιιο ππητῖδ. ἴἴβαα {απαϊο {ατῖς 

Οτο Πὶε Ιαῦαδαξ». αἰία αάϊδαπηα5. Ίοςᾳ. 

ϱαραπαῖ Εατοτεῖη αι ΠΗΠΙ Ππρυηα οχρτμαϊ 2 

Οοἰ{ος. {ετεδαῖ 1ΐα {οβ]ατῃ σταάτ]δ» 

Έτ Ἠαο Ππρειρα Υοςο εἰαπιαρας πι]: 

Ίοπ πΠθ {αογαῖα Παπππτα ΡτοΠΙδοΡίτ Τονίς 

Ῥοι αἰία {αοστο πιῶπία 1 ΕΠεῦας ν]αην. 

Η]ως πα ρτο{αἴα5; {ασειις αΠαπα παπα οαρις 

Ροιεδαῖ Ίππδες» οἵοε {ο εΙρεί τεσεῃς 
Λἰτοιπα Εεα]]δ Ἱπριππῖς νοβ{σία. 

Ίαπιαιιε ΕΠΠΙΠΕΠΤΕΠΙ ΠΥΦΠΙΠΗΥ ρίηπας {1ρες’ 

6αἱεί[α ἑαπρῖς Γωπεπ.. Ποϊιθπάο {οἱ 

Έπαροτα παρίε.. αἲ ν]τῖς Γηπάα νε]ητ.. 

Πεδγαπία) τοῖς Πις ὅς Πίπε {οσ[εροξ 
Φοἱοαιιο Γευτας {απσιῖς ὃς εΦίο «οΠ]η 

δοὰ επίπ ροάο5 Ππαπδο6» νε]αῖ Ιχιορίς 
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11δᾳ 
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120 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ, 

Ἑλίσσετ' εἰς γῆν δ᾽ Έμπυρος πίπ]ει νεκρός, 
Ὡς δ εἶθ᾽ "Αδραςος Ζῆνα πολέμιον σρα]ῷ » 
"Έξω τάφρα καθεῖσεν ᾽Αργείων σροῖόν. 1105 
Οἱ) αὖ παρ ἡμῶν δεζιὸν Διὸς τέρας 
Ἰδόες ,. ἐξήλαννον ἅρματων ὄχους 

Ἱππεῖς ὁπλῖται» κεὶς µέσ ᾿Αργείων ὅπλα 

Ἐυνῆψαν ἔγχη» πον]α δ᾽ ἣν ὁμᾶἒ κακά. 

Ἔθνησκου, ἐξέπιπ]ον οντύγων ἄπο 1200 
Τροχοί τ΄ ἐπήδαν. ἄξονες τ ἐπ᾽ ἄξοσι 
ἸΝεκροὶ δὲ νεκροῖς ἐξεσωρεύονθ ὁμᾶ. 
Πύργων μὲν οὖν γῆς ἔσχομεν κα]ρσκοαίρὸς 

Εἰς τὴν παροῦσαν ἡμεραν ' εἰ δ᾽ εὐτυχῆς 
Ἔσαι τολοιπὸν δε γῇ» 9εοῖς µέλει. 1209 

Χο. Καλόν τὸ νικῷν ' εἰ δ᾽ οἰμείον οἱ «εοὶ 
Τνωώµη» ἔχοιε» εὐτυχὴς εἶην ἐγω. 

ΙΟΚ. ΄ Καλῶς τὰ τῶν 9εῶν καὶ τὼ τῆς εὐχης ἔχει» 
Παϊδές τε γάρ µοι ζῶσιο κακπέδευγε γῆ 
Κρέων ὃ) ἔσικε τῶν ἐμῶν νυµθευµαάτων» 1210 
Τῶν τ) Οἰῶπου ὁύςηνος ἀπολαῦσαι κακῶν» 
Παιδὸς σερηθεὶς » τῇ πόλει μὲν εὐτυχῶςν 

Ιδίχ δὲ λυπεῶς. ολλ ὤνελθέ µοι πάλυ» 
2 

Τέ τώπὶ τούτοις παῖδ᾽ ἐμαῶ δρασείε]ον. 

ΑΓΓ. 

γεμροὶ δὲ νερροῖς ἐσωρεύονξο » ἤγουν σωβηδὸν ἐπέπιπτον. τὰς μὲν οὖν καάτασκα” 
Φὰς τῶν πύργων τῆς γῆς , «ντι τοῦ ΤΗ» καταστρο Φ”2, ἐπέσχομεν μέχρι τῆς πα- 
ρ2ύσης ἡμέρας εἰ δὲ εὐτυχὴς ἔσται κατ ἃ τὸ ἐτίλοιπον, ἤγουν τὸ ἑωπροσύε», ᾖδε γῆ» 
τοῖς θεοῖς διὰ Φροντίδος ἐστίν. καλὸν το νικᾷν ὕστυῳ . εἰ δὲ καὶ «βέλτιο » τοῦ νικᾷν ἡ- 
μᾶς βουλεύσγται οἱ βεοὶ, εὐτυχοίην ἄν. λέχει δὲ τὸ Φιλία» ἑμῤαλεῦ τοῖς ἀδολφρῖς, 
κχλῶς ἡμῳ ἔφει ἡ τῶν θεῶν γῥώµη., καὶ ἡ τῇς τύχης, παϊδες τὲ γάρ µοι ζωσι, 

καὶ 



ΟυΡί5 τοίαπ{ΙΓ οοτρις απιδ[απι οπαῑξ, 
Λάκα[ας» τπτ ΠΡί νἱάῑε Ἱπβε[βηπι Ίογοπι ο 
γα]ο τοάασίε υχοίς [πασΠίαπι πΙαΠΠΗ.  α]ος 
Νοβεί εµαηῖος ΟΠ16 ὃ οΦ]ο {αγεῃς ελ οε 
Αιιάσπιϊογος Ρτοταυηῖ» οΙτ]]ς απ] θκὰν, 

Εαἱεαπιᾳαε εαηπι» πιοάίαηιο ἵπ Γαπαῦπι ασπηῖπα 
ΟταΠαπεατ Πα[Εἰς: ειΙπέτα εοπογεαπὲ πια]α. 

Ἠ]ο πποτίει : Πο οὐτίθας σοἰῇς οπάῑε, πμ ποσό 
Ασὶ ἱπιρ]ίσαξως αχίς» αδῃΠιπὲ τθῖαῶ» : 

Έτ ἱπιοτεππῖά 6ΟΤροἵα 1Π οὐπιαἶαπι οπἀιπηξ. 
Φοινα!ῖς ἔωττος. Παέϊεπις ποδίς ἁαξιπ : 
Έα5 βιατα]ατί ε{. σταζη]απάα ἵπ. Ῥο[εείυπι 
Ἐοτίηπα παπα {ε τοῖς» ἵπ [ΠΠροτήπα (παπι ο[ξ. λος 

ΟΠΗ. », Νξεοτῖα Ίαμς ρυ]ομτα:. {εά» {ἱ ἳ ἄατοηε: 

Ψἱδεοτίᾶ Ππο]ίοτα, αιὰπα Εα]ϊχ Εοτοῃ ! 
105. Ἐοτωπα Όεπο {ε ριαῦαῖ ὅς πιπποῃ ἀπ » 

Οἶπι {αἶνα ἵεντα ο, ΠΠ {Προι[]ίο». 

Ψετυπα ἰπιετίπ ρατειςῖραί {πεο]ίς Όταοα 1216 
Μεοδᾳυο ἴΠαίαπιος [ρναφιιο Οσάϊροάϊς πια]α» 
Ῥτα[βαΏίςα παῖϊο οτοαξΙς» επάς υτδί {[αας. 

θεά Ιηέχς 1ρΠ, Ῥειρε {εά, Ῥετρε οχ[εη1, 
Ου]ά Ιπᾶς παξῖς Γασοτο ἀθοτοξιπι Πηθῖς. 

ἰ 

ΝΥΝ, 

παὶ πέφυγε τὸν κύνδυνο» ἡ γη. Ἐρέων δὲ Φαίνεται τῶν ἑτομένων κδκῶν τοῖς ἐμοῖς 
νυμφεύμασι, τῶν τε Οπου δύστη»θο ἀπολαῦσοι παῤανομιῶν ῥπαιδὸς τοῦ. οὐκείου 
στερηθεί. ὅσον μὲν τὸ πρὸς. τὴν πολι εὐτυχῶς, τὸ εἰς ἑκυτὸν- δὲ ἆλγ ευῶς. ὡς ἐξ 
ἄλλης ἀρχῆς διήγήσαί μοι τί κατὸ τὸ μετὼ ταῦτα οἱ Ἰπαῖδες -οἱ ἡ ἐμοὶ μέλλουσι 
ὁράσεμ» μη περαιτέρω πύθη, 

ολ ὃ Ἱ ονξως 



1232 

ΑΓΓ. 

1ΟΚ. 

ΑΓΓ. 

ΙΟΚκ. 

ΑΓΓ, 

1ΟκΚκ. 

ας. 

1ΟΚ. 

ΑΠΤ. 

ΤΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

Ἔα Τὰ λοιπα  δεῦρ ἀεὶ γὸο εὐτυχεῖς. 
Τθτ᾽ εἰς ὕποπτον εἶπας οὐκ ἐατέον. 

Μεῖζόν τι χρήζει, παῖδας ἢ σεσωσμένᾶς ; 
Καὶ τάπίλοιπά γ΄ εἰ καλῶς πράσσω» κλυειν. 
ΝΊέθες μ  ἔρήμος παῖς ὑπασπιςΏ σέθεν. 

Κακόν τι κεύθεις, καὶ «έγεις ὑπὸ σκότῳ. 
Οκ ἂν γε λέξαιμ᾽ ἐπ᾽ ὠγαθοῖσι σοῖς κακοί, 
Ἂν μή γε Φεύγων ἐκυγπε πρὸς αἰθέρα. 
Αἴ. αἲ ' τί μ᾿ οὖκ εἶᾶσας εξ εὐαγγέλὰ 
Φήμης ἀπελθεῖν, ἀλλ μηγύσαι κακοί. 

Τῳω παῖδε τω σὼ μµέλλε]ον τολμήµα]α 
Αἰσχισα», χωρὶς μονομαχεῖν παγ]ὸς σφα]οῦ ν 
Λέξανιες ᾽Αργείοισι Καδμείοισί τε 
Εἰς κοιν οἷον μή ποτ᾽ ὠ(δελον, λόγον. 

Ἐτεοχλέης ὃ ὑπῆρξ ἂἀπ᾿ ὁρθώ: φαθεῖς 
Πύργου » κελεύσας σῖγα κηρΥζαι σρατῷ. 
Ἔλεζε δ᾽, ὦ γῆς Ἑλλάδος «ρατηλάται, 
Δαναῶν ἀρισεῖς, οἴπεο ἠλθετ' ἔνβαδε» 
Κάδµου τε λαὸς» μήτε Πολυνείκους χαρω. 
Ψυχας οἰπεμπολᾶτε, μήθ ἡμῶν ὑπερ. 
Ἐγὼ γὰρ αὐτὸς» τόνδε κύδυνον μεθεὶς, 

41215 

1226 

1225 

1240 

1235 

Ἱόνος 

ἕως γρ τοῦ δεῦρο εὐτυχεῖ. τοῦτο εἷς ὑπένοιαν κακοῦ εἶπας ν οὖκ ἐχτέον, μεῖ» 
ἕον ἄλλο θέλεις μαθεῖν ἢ τοὺς σοὺς παϊδας πεφυλαγμµένους; χρήζω ἀκούειν εἰ καλῶς 
πράσσω, ἤγουν εὐτυχῶ., καὶ κατὰ τὼ ἐπίλοιπα, ἤγουν τὰ ἐμπροσθεν. ἔπσόν µε 
ἁτελθεῖν .. ἔρημός ἐστι ὁ παῖς σοῦ ὑπασπιστοῦ.,. ου» μµεμολωμένος. κακόν τι κρύπ- 
τεις, καὶ Φέρεις ὑπὸ ἀφανείᾳ. πρὸς οἷς ἔλεξα ἀγαθοῖς, οὐκ ἂν παραγγείλαιµι τὰ 
κακά. λέξεις, ἐάν γε μὴ Φεύγων ἐκφύγγς, ἤγουν τὴν Φυγὴ» ἀγύσης πρὸς αἰθέρας. 
Αιάτί μετὰ τὴν εὐάγγελο» ἐγγελίον οὐκ ἀθήκας ἐμὲ ἀπελθεῖ,, ἆλλ' ἀναγκάζεις. 

μὴ 



ΕΥΝΕΙΡΙΟΙ5 ΡΗΠΗΟΕΝΙΕΡΡΑ ΣΠ, [οφ 

ΔΝΥΝ. Πιο πσαμα Γε]ίκ , γα]ἶαια πο απθτο, οὔίαστο, 1215 

100. ῥαίρεξα Ἰοαιστίς: πῖ πημῖ αΌ[οοπαϊ νοἱο. 

ΝΥΝ. Παῦθτε πατος {ο[ρίεες ποπ ε{[ῖ [αῖς 
106. Εαιβαπιπε ΠΕ αιοά Ἱπ[αῖ, αάῑτο οχροῖο, 
ΝΥΝ. Με φἩΦίο οπ]τίθ. ρπαϊιις αΓΙΠΙσΟΓΟ ς3Γ6Γ. 
100. Απιρασε οσα οομά(ειπ σείας πια[απῃ. 1990 
ΝΥΝ. Ῥοῇ ρτοίρετας τος αὐ[ΗΙπεῦο ἱπριοίρετῖς. 
106. Έβιρετε ποπ ε[, πὶ Πε ἵπ «Φ]απῃ Γηρα. 
ΔΝΥΝ. Ους πι Γεουπάς πυπίίαπι Γαπια Οἱ 

ΊΝοπ Ππῖς αδίτε, {6ἆ ἔια αχίογαιιθς πια]α 5 

Ναι ριάεπάμιη Γαεῖπις ἱπεαρταπε εμῖ, .925 
Ῥτορτίο {εοτῇπῃ ΡΓΦ]ο ἁρεετῃείο» 
Οοἵαπι Μάγεσπες αἴαιε ΤΠεδατιΙπι αρπηίης 

Ῥα]απι ρτοί{α:ϊ» αι πε[ας Γατὶ Πε, 

Φίαης ειστε {ΗΠΙΑ οε[[ᾳς Ἐτεοείες ρτίος 
ῥί]εγα ΙΠΠο πη]ῖθ» Ἠῶς οσ(ας5 ]οαι. 1939 

Οεπετοία οοτᾷᾶ» ἀἆεσοτα (Οταϊαρεπύπα {οἱ1, 
ΟΩιαις εκ ΑεΠίνο Βπα νοηπὶ[ίς ἀιιςθς, 

(αἁπιίαιιε {απριιΐς: ρατοίτο ὃ ταπἆεπι ἱπο][ίτας 
Ππιρεπάετε απίπ]ας νε]]ο Ῥοϊγηίοί απε πη]ί:. 
19 πιε ρεσὶςῖηπῃ τοσ]ἀαὲ: 65ο Γταιτὶ Π1ΘΟ 121ς 

ζοπι- 

Ῥηνύσαι τὰ κακά; τῷ παῖδε σὼ τὼ Ορομτίζουσι τολμᾷν ἀπρεπχέστατα τολμήματα, 
λέγω μονομαχεῖν ἰδίᾳ παντὸς τοῦ στρατοῦ, λέξαντες εἰς μέσον τῶν ᾿Αργείων καὶ 
ἹΚαδμείων λόγον τοιοῦτο». ὁποῖον μὴ ὤφελον εἰπεῖν ' ὁ Ἐτεοκλῆς δὲ ἤρξατο τοῦ λό- 
γου ἆθ᾽ ὑψηλοῦ πύργου στᾶς, χελεύσας τοῖς κήρυξ: σιγὴν κηρύξαι τῷ λαῷ. (ἔλεξε 
οὲ,) ὦ τῶν ἀπὸ τῆς γῆς τῆς Ἑλλάδος στρατηγοὶ Δαγαῶν τὲ ἀριστεῖς οἵπερ ὔλβετο 
ὀεῦρο, καὶ ὦ ἸΚαδμεῖοι, µή τε Πολυνείκους χάριν τὴν ζωὴν ὑφῶν πορείδετε, μήτε 
ἔγεκα ἐμοῦ, ἐγὼ γὰρ αὐτὸς, ἐκβαλὼν κἰδύνον ὑμον, 

9) 2 εάνος 



21 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣ24Α1. 

Μόνος συ:αΨω συγγόω τῷ μΏ μάχη». 
Κάν.μεν κάνω ποδ), οἶκον οἰκήσω μόνος» 
Ἡσσωμενος δὲ. τἝδε παρκ ἠσω πόλμ. 
Ὑμεῖς ὃν ὄγῶν' ἀβένες. ᾿Αργείαν χθόνα 
Κείσεσθε, βίον μη λιπον]ές ἐνθαίδε. 1245 
[Σπα6ῶν τε λκὸς ἅλιςς ὅσος κεῖται ανν. | 
Τοσαῦτ ἔλεξε᾽ -σὸς δὲ Πολυνείκης γόνος 
Ἐκ τάξεων ώρουσε., . κἀπήτει λόγους. 
ΠάνΤες ὃ ἐπεῤῥόθησον ᾿Αργεῖοι, τάδε, κα 
Κάδκου τε λαὸς, ὡς δύεχι ἡγάμενοι. 1245 
Ἐπὶ τοῖσδε ὃ᾽ ἐσπείσαγιο, .. κάν μέ]αιχμίαις 
"Όρκὲς συνῆψαν ἐμμένευ  σραἸηλάται. 
“Ηδη ὃ᾽ ἔκουπτον σῶμά π4Υχάλνοις ὅπλοις 
Δισσοὶ γέρογ]ος Οὐδίπα νεουίαι. 
Φίλα ὃ) ἐκόσμαν τήσδε μὲν πφόµον. χβονὸς, 1250 
Σπαρβ]ῶν οἰοισεῖς :. τὸν δὲ Δάναϊδῶν ἄκσοι, : 

Ἔςαώ ὃ λαμπρὼ, χρημα τ' οὖκ ἠλλαζατη», 
ΜΙαργῶντ ἐπ ἀλλήλοισυ ἴέγαι δδρυ. 
Παρεξιόν]ες ὃ οἄλλος ἄλλοθεν Φίλων, 
Λόγοισι θαρσύνο]ες», ἐξηνδων ταδε" 1255 
Πολύνείκες» «ἐν σοὶ Ζηνὸς ὀρθῶσαι βρέτας 
Ἔρόπαιο, "Αρχει τ' εὐκλεᾶ δδγαι λόγον. 

Ἔτερ- 
: ' ' 

μόνες συγχροτήσω τῷ ἀδελφῷ μον αάχη»-. ἠττηθεὶς δὲ δώσω τῶδε γατέφει» τὴν πέλι». 
μεις δὲ, τὸν ἀγῶνα τὸν τοῦ πολέμου ἄφέντες, εἰς Αργεῖαν χθόγα πορεύσεσθε, ἀπελει- 
σεστθε τὴ» ζωὴν μὴ λιπόώτες ἐνβάδε. καὶ ὁτῶ» Ὃηβαίων ὄχλος ἁπολανὼν αὐτάρμης. τὸ- 
σαῦτ ἔλεξε. ὃ σὸς δὲ ὑιὸς , ὁ [Ἱολυγείκής» ἐκ τῶν ταγµάτω» ὤρμησε, καὶ συνγγεσε 
τοὺς λόγους. καὶ οἱ ᾿Αργεῖδι πάντες ἐπευφήμησα», ὃ ὃ Ἔτεοκλης εἴτε», καὶ οἱ ΙΚ4δ- 
ατῖοί, ὡς δίκαισ» τόδε »οµίζοντες- ἐπὶ τούτοις ἐφιλιώθησα», καὶ ἀπὸ τῶν δύο μερῶν 
ἅμκους ὤμοσαν ἐμμένει τοῖς ὄθκοις τοὺς στρατηγοὓς. ἐξ ἐκεφου τὸ σώµα κάθώπλιζο» 

εξ 



ΕΝΕΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΦΒΑΣ,.:- το: 
Θοπιπηίδ[ας πῖ τεπα π]ποιίς ἱταπῄσαπι. 
Ἱναπιᾳίε απ ΡείσΙητο ἔτατις τοιίποῦο ἆοππχ ν 

κ», αλαῖ νίοις ΠΠ τοσο. τΓαάαπα Ίατες. 
"Ύο5 ἀεγο[ῖέϊ]ο ΆΊατιο Αολίνα αἆ πιωπία 
Ὑπίαπι {οτοπτος {ο[ρίζοπα τειασαδ]είς. 1249 
Ώε 6επιο Οαἀππῖ αι οά ἴασθῖ οδ{απα» {4ὲ ο(ὲ, 
Πας ιἳ ἀαξυπῃ ε[ῖ αιιά(το, Ῥο]γπίσος ἔπιι5 

επι Όπηπα 4ΡΙΠΕΠ εχιτα σταζίτατ ὃς ἀῑόεαπι Ρτοβας, 
6ομαιιάαί οιηπῖς ἔαγδα δε[οτιμη οχίταῃ » 

ΈΠεδαπααΙε αοῖες ὃς ήγοσπσί ἆμοςς. χοής 
ἀδεαπα, {ποΓαξΙπα [εάν ΙΠ Ῥγοςαβτίδι5. 
Ῥαδία πε ν]πξῖα Ιατοϊυταπάο Πάος. 
Ίαπιααο ἱπάπεδαπε. Γογγοος οι] ΠΒ 
δεπὶς Ρρίορασος ΟεάΙΡὶ, Ίαναπος ἆια, 

Οιπαδας {μπι Πος ΜΥοεπαϊ ασιηἰηίς. 1ηςο 
σης ἰεόία σαη[ῖ5. ἀοσοτα Τ[ιοδαπί ἀιισος.. 
Φταδαπὲ πηἰσαΠίςς 5 (ππαη/{εγαῖ νηἶτα σοἱοι} 
᾿Αἱιαι Βαριαηῖες αἰζοτῃ. (γαπ5βσοτθ. 
Έτ Πῖπς ὃς 1ης Ῥ]απάα αιπίσοσιΙΠχ ΠΙΕΠΙΙς 
Ταἶας οαἱεηιί ρεξϊοι] αἀάεβδαπε Γασος : 1σσς 
Ίτοραα ΡοπεΏς τι! ΝΤγοεησο [ογί, 
Ῥο]ϊψηῖςες» Άτρος ρἰοιίαπα {ΠσεΠεια {ογ05. 

1Νο- 

οἱ δύο νεχγ΄-αι τοῦ γέρωτος Οἱἰδίποδοο. «Φίλοι δὲ ὤπλιζον αὐτὸν τὸν πρόµαχον με 

τῆσδε τῆς χθονὸς, τῶν. Θηβαίων ἀριστεῖς» τόδε, Δογαΐσων προύῦχογτες» ἑλόρξοι, 

ἔστησαν δὲ Φχιοροὶ, καὶ οὗ ἡλλοίωσαν τη» ὅψιν, μαρικῶς ᾧρμωώγτες πέρφες κατ 

ἀλλήλων τὸ δόρυ. ἄλλος δὲ τῶν Φίλω», ἂπ᾿ ἄλλου µέρονο παρεκραιγογτς» διά λες 

γω» εἰς θάρσος. προβάλλοντες προσἠύδων «ταῦτα. Ἠρλήσεικες, ἐπί σοι κείται τοῦ 

Αιὸς ὁρθὲν στήσαι το εἴδωλελ, σύμβολο» της γίκηής, καὶ ὀούναι τῷ Άργει εὔκλεῷ 
λέγω. ἀνσὶ τοῦ θήμη»., Ἠ» .ἄλλοι Φημίσουσι δηλονότι ἐπὶ τῷ "Αργεί ος 

: ε πο η 

ϱ 3 



126 

ΕΟΚ. 

ΑΝΤ. 

ΙΟΚ. 

ΑΝΤ. 

ΑΝΤ. 

ΑΝΤ. 

Ἐτερμλέα ὃ) αὖ ἐδάρευνό τε, καὶ ἔλεγον, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]. 

Ἐτεοχλέα ὃ᾽ αὉ ' νῦν πόλεως ὑπερμαχεῖς » 
Νον, καλλύικος γενόμενος» σκήπΊρων κρο]εῖς. 

Ταδ’ ἠγόρευον, παρικαλδν]ες εἰς µάχη». 
Μαν[εις δὲ μΏλ’ ἐσίβαζο., ἐμπυρους τ' ἀκμὰς ο 
Ῥήξεις τ᾽ ἐνώκων, ὑγρότητ ἐνωλίαν » 
Ακρον τε λαμπάδ᾽, Ἠ διοῖν ὅρους ἔχει » 
Νήης Τε σῆμα, καὶ τὸ τῶν ἠσσωμένων. 

Αλλ”, εἴ τι’ ἀλκὴνν ἡ σοθὶς ἔχεις λόγᾶςν 

Ἡ Φίλτό ἐπῳδῶν, σεϊχ᾽ ἐβήτυσον τέκνα 
Δερῆς οἱμίλλῆς, ὡς ὃ κίνδυνος μέγας» 

[Καὶ τἆβλα δευὰ » δάκρυά σοι γενήσε]αι .] 
[Δισσοῖν σερήση τηδ’ ἐν ἡμέρᾳ τέκνου. ] 
Ὢ τέννο ἔξελθ ᾽Α’]ιγόνη ὁόμων πάρος 
Οὖκ ἐν χορείαις οὐδὲ παρθενεύµασι) 
Νον σοι προχωρεῖ δαιμόνων κατάςασις. 
Αλλ᾽ ὦνδο ἀρίσω καὶ κασιγγήτω σέθεν» 

Ες Θάνα[ον ἐκγευο]ε, κωλῦσαί σε δεῖ» 

Ξὺν μηῇοὶ τῇ σῇν μὲ πρὸς ολλήλου 9ανεῖν. 
Τύ), ὦ τεκᾶσα μῆτερ, ἔκπλήξυ νέαν 
Φίλοις αἰὐτεῖς, τῶνδε δωμάτων παρος 
ΤὪ θύγα]εο, ἔβῥει σῶν κασιγγήτων βίος. 
Πῶς εἶπα. ΙΟΚκ. αἰχμὴν εἰς μίαν καβέςαζον. 
οἱ γω. τί λεξεις» μῆτει. 1ΙΟΚ. οὐ Φιλ’, 

ἔπου. 

Ποῖ, παρθενῶνας ἐκλιπᾶσ’. ΙΟΚ. ὧὦνὼ σρᾳ]εν. 

126ο 

12656 

1279 

1275 

ἀλλ 

1250 

ΑΝΤ. 

νῦν υικγΦόρος γενόμενος τῆς βοσιλείας 
κρατήσεις. ὦ μῆτερ , ἡ τεκοῦσά µε; τίς ἐστι ἡ καινὴ βοὺ ἡ ἐκπληκτικὴ, ἢν βοᾶς 

ῥωιν 



τη 

10ςῬ. 

ΑΝΤ. 

106, 

ΑΝΤ. 

ΕΥΕΙΡΙΡΙΣ5 ΡΗΟΗΕΗΝΙΣΦΕΦΑΕ. 

Ἱοβτοαφιιο τητ{άπα :. Ῥαϊτίαπι πηπς νἱπάϊσας, 
5εεριτΙπ]αι]ε νίέεος ἴπτθ πο ἀμδίο ἴρηςς, 
Πας αά[ετεῦαπι ΝΤατεὶς Ιποϊταιηίπα, 
Άτ εχῖα «ῇ5 οοπ/π]εδαπῖ νἱο1ηι]ς 
γαΐες» τερεηῖο οἶαμίέγα Ραιταπρεης [ία 
Οι Γειτεῖ Ώυππος Πρηᾶ, ΠαιηπΙα(ΗΙΠΦΙΙ6 αροχ 
Ῥψα[ασιις ἰάεπ οἰαάΐς ὃς νἱέεοτία». 
Ίαπι Πᾳῖά ατ[ῖδ, Παυ]ά α[ βρίοπιίς 
Μαρίεμίηνε ο σπΙΕΠ ἀῑγίππς παϊοταπι ΠΙαΠς 
Ίπ {6 Γητεηῖςς. Ππππίπθί Ὀο]]ηπῃ στανε 
Έτ ρατ ρετίο]απ. Ομ ἀοίος, αὖάὶ Ιαομτίπια» 
οἱ ἵ υπα Ρεπιίπα Ῥτοἰς ἁθ[εειε ἀῑςς 2 
Απιροπᾶ Ριοάί» Ππαῖᾶ» απ ρτοςἱ Γοτας. 
λοπ ἴαπα τετί εἰαιηέτα νἱτσϊἰπαϊ Ιατίς, 

ΊΝοΠ ἶαπι «Πογεᾶς ἄροια {οι αιτίες (18, 
Ώιεξτα ππετίτὸ εαρίτα 66ΓΠ]απος ἆιος 
ἎήαΙδ εοπομρίϊτα πηοτῖς πιο ππαϊΐτοπι ανα ῃς 

Άιοετε ἀεθες, Ματῖα πο αἰἴοΓπο σα ἆαπς, 
Ουἰά εἰπ]ατί αηῖο νε ιαπ ραεοπς. 
Αιἲ απος αππ]σίς πιηεία5 Ιαόῖης πογος 9 
Ο παῖα» {ταίταπι υίτα ἀἱερεγίῖε εἰδί, 

Οι Πε 100. Ῥατατὶ ΡτΦ]ιο Πεϊοιηπῖ ἆπο. 

197 

1269 

1λ6ς 

1379 

τα7ς 

ΑΝΤ. Οµαπι ἆυπτα Παιταςξ 10Ο. Ώυτα, Ίαπι (οᾳπετα ίσο, 

ΑΝΤ. Οσα τε]ετο νἰσίπαπι ὁ 100. Ιη πποάία αραχίρᾳ, 

ἡμῖν τοῖς Φίλοις ν ἱσταμένή ἐμπροσθε) τῶν δωμάτων. 

1969φ 

ΑΝΤ. 

δεῦ, 



125 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

ΑΝΤ. Αἰδέμε ὀχλο. ΙΟΚ. οὐκ ἐν αἰσχύνῃ τὸ σά. 
ΑΝΓ. Δράσω δὲ δ) τι ΙΟΚ. συγγόνων λύσεις ἔρυ. 
ΑΝΤ. Τί δρῶσαν μῆτέεο. ΙΟΚ. προσπιτνοῦσ' ἐμοῦ µεέτα. 
ΑΝΤ. Ηγξ σὺ πρὸς μέ]αί/χμύ, οὐ µελλητέο. 1οδς 
ΊΟΚ. Ἔπειγ”, ἔπειγε, ΦυγοΠερ" ὡς ἣν μὲν Φθάσω 

Παΐϊδας πρὸ λόγχηε» οὐ ᾽μὸς ἐν Φάει βίος" 
Θωώνἒσι δ᾽ αὐτοῖς συνθανξσᾳ κείσοµαι. 

Αιν τσι ιο φοκ αι 

Στροφ’. 

κ-Χο. 1 Ανα ια 12099 

2 Τρομερ» Φρίκν τρομερὼν Φεό ἔχω ) 

4 Δι σάρκα δ᾽ ἐμὰν 
4. Ἔλεοςι Έλεος ἔμολε 
5 ΙΜοΏέρες δειλαίας. | 

6 Δίδυμα τέκεν πότερες ἄρα 1205 

7. Πότερον αἱμαξει» 

(Ἰώ µοι πόνων» 
ϱ Ἰὼ, Ζεῦ, ἰῷ Γῶ.) 

1Ο Ὅμογενᾶ δέρΧΥ. 

ΣΙ Ὁμογεῶ ψυχὰν» 
Δύ 

ὀίασιν τριχῶν ἔκω 9 «ἔλτρομον Λο) (σμὸν ἔχω», οιὰ τὴν ἐκὴν δὲ 
τῆς δειλαίας π τὴν οξιλΦίαν μητέρα»: διὸ 

εοὺ; δύο π.αδᾶς, ποῖος τῶν ἀδελΦω ζουατώσει τὸν ἔσέρον . (Φεῦ ῦ µοι τῶν παρώτων 
ή. πώων 



ΙΑΝΤ. 
ΑΝΊ.. 
ΑΝΤ. 
ΑΝΤ. 
100. 

ΠΟ. 

ΕΥΒΙΡΙΡΟΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΡΕΟΑΆΑΕΡ. -σο 

Ῥιάεῖ νίτον {ρεξϊατε. 1060. Νοπ ποβτιπ ο[ῖ ριάο;ς. 
Οιίά ε:ρο {αείαπ ο 106. Ὠϊππιε Εαίριῃας π]ίῃα5, 
ΦΑΠαΠῃ ατγίο ἀῑτίππαπα ἳ 100. Βτοεϊάσης πιεοµΠῃ ἵῃ σοπι. 

Αά οα[ τα τιι ριῶεσἆθ. Τ65 ΠΟΠ {6γί πἹοῖαῃ. - 1λὸδς 

14Π] Ῥεισε» παῖᾶ», Ροιρο. Π παῖος ΠἹθος 

Ψάθο απῖεο ΡΙΡΠαΙη αχ πη]μί νίτα π]αποξ. 

Ῥοτίογε {ἱ 11, τε[ιαῖ εκιϊηόϊος {δη ςαΓ. 

Ντο διοΗῖτς Αι. 

ΦΙΓΟΡΗΟ. 

[Νέα Ηλέ ῥῶτς οὐ ἧπα.] 

Ττερϊάαπί πι]Βῖ οαρΠ, 1909 

ΤοτμππαΙε ρεξῖις Ποντοῦ. 
ΜΗ εναπἆα παιηἝις εἶαάςς 

ἹΜογω νεπῖε ρατοπίί 

Ἀναἴπῃ Ρο Ἠμπο ὃς Πάπα. 

γιοι αἰτογήπῃ σγιθΠῖα ον, 1905 
Ιαπι νη]ποαταδίε Πα[ία ς 

Ἠει (ανα νἱς ΙαῦογΙ(ῃ» 

ἨΠει Ἱαρρῖίετ {ΠργεΠ]6» 

ΤΠοι πιαῖοί αἶπια Τ οἶ]ας. 

Λάεο Ρτορίπαιιᾶ γἴτα» 

Αάσο Ρτορίπαιια σαοιγίχ 

Οεμοιίς Ησαῖα ΠεΧι]» 

Ἰ. Ίπεος 

πόων) ᾧ Ζεῦ, ὦ ΥΠ, ποῖον τῶν ἀδελφῶν. νεκρὸν. προκείκενὸν ὑγήπω καὶ θηήσω ι 
ιά 1 ΑΙ όν ολη η ΙΡ ο. Β σ 3 ' τσ τάλαχινα ἐ)ὼ διὰ Φόου καὶ πολέμου συγηενικὴν δέρην. καὶ κἐφαλὺν, συγγενικὴν 

ψυχή 
ΙΨΡΗ τΦεο 



12ο ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΊ 

12 Αὖ ἀσπίδων, δ' αἱμάτων 13100 

13 Τάλαιν ἐγὼ, τάλαα» | 

14 Πότερ ἄρα γέκυν 

15 Ὀλόμενον ἰωχήσω 

Ἀ γτιστροφὴ. . 

Φεῦ ὃδν Φεῦ ὃδ. 
Δίδυμοι «Ώρες ο Φόνιαι ψυχαὶν 1305 

Δοοὶ παλλόμεναι» 
Πέσεα. πέσει δεϊ9ε 
Αὐτύχ) αἱμάξέ]ον. 
Τάλανες. ὅτι ποτὲ µονομάχον 

Ἐπὶ Φρέν ἠλυθέτην. 121Ο 

Βοῷ [βαρξάρῳ 
Ἰαχὰν ςενακ]ῶν » 

, 1Ο Μελομέναν νεκροῖς » 
11 Δάκρυσι 9ρηνήσω. 
12 Σχεδὸν τύχα πέλας Φόνε᾽ 

νο ου] Οἷοι » ο 

Κοι- 

οι » Αα . -- 
φιῦ οὖν ὁ γῇ, ὀπλοὸ. θήρες, ψυχαὶ θονικαὶ, ὁ Ἐτερκλῆς, λέγω, καὶ ὁ Πολυ. 

πείκής » κινούµενοι ἔπ ἀλλήλους ἐν πολέμῳ, ὅτο» οὕπω αἱμάξουσι πτώματα πολε 
μις ; ο κ παξτ, : ΜΑΡ ον 

κἂ, ἄγουν αὐτίκα πεσοῦνται ὑπ' ὀλλήλων σφαγέντες. διατί ἄρ« ἡλόον οἳ τάλανες 
ἐπὶ 



ΕΥΕΙΡΙΡΙ5Σ ΡΠΟΕΝΙΡΡΒΑΕ, τατ 

Ιπίατ οποία ἰοία, 13409 
Ῥ6υίΙππαΙς ἀἰππ]σαδίς2 

ψοτς ἀμτα, ἆωτα οθτίθ, 

Πας αυαπι νῖάετε 9«0ΡΟΓ, 
Ὑγπίας 615ο οοἵΡι]5 

1.1Ρ6οΒο ΠιοχΧ Ροτεηίάπῃ ὃ 

ΑπΙΟοΡΗΕ. 

Ο θττα, ἴδια Οαἁπί: 
Ο τος ἔειῷ ρειηε]], 1305 

Απίπια ἴτωσθς ἃ ΔΙΣ κ. 

Ιάθο νἰυταιϊς Πα[ΐαπι, 

Εταϊτοπι 6 1δις οτιεῃ!ἶς 

Εαοῖαξίς αὲ οπἆανει 2 

Μετ πΙπεῖς, ααοά ΠπαΙαπι 

Μεπς ἵαπι ΠπΙῆτα νοδί5, 1119 

γι ἀἰπιίσατα να]]αε 

ῬΜανοτίε Πησα]ατῖ. 
Ἐσο Ὀατρατο εἰπ]ατα ΄ 
Οαιπίτιαε ΙαεΏεϊπιῖδαιιξ 

Ε υζἱαπι ἆαθο ΡοίειπΕί5. 

Ῥτορο {απσαΐπεπι αἴαιε οπάσπι 
Έοτιιπα Ίῶνα νοεπῖῖ. 

Φιιο {οι Πῖ οχίἔιτα» 
Πὶς 

ἐπὶ Φρένό ρονοµάχον: Ἡγουν διατί μµογομαγεῦ ἠβουλήδησαν» δρηρήσω τοῖς φεμροῖον 
ἐν δάκρύσι καὶ ἐν βοῇ βαρβαρικΠ , ἠρῇνον ἐκ στεγσγ μοῦ γινόμενο», διὰ Φροντίθος ὀγτᾶ 
σοῖς ζῶσιν, ἡ τύχ καὶ ἡ εἰμαρμένη τοῦ Φένου τῶν Φδελφῶν ἕγγύς ἐστι, 

ο ἡ 



112 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ: ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ: 

14 Καυεῖ Φάος τὸ µέλλον .' 1316 
14 "Αποτμος, ἄποτμος ὃ- 
15 Φόοςν ἔνεχ) ᾿Εριννύωνε 

»Σ Έτ Στ τα ώσοΑς 

᾽Αλλὰ γρ ΚρέοΊα λεύσσω τὀνδε δεῦρο συννεδῆ 
Πρὸς ὀόμὲς σείχο]α παύσω τὲς παρεςῶτας γόὰς,. 

ΚΡΕΩΝ. ΧΟΡΟΣ, ΑΓΕΕΛΟΣ) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

Αμ ημΙρμορο 

ΚΡΕ. Οἴμοι, τί δράσω» ποτερ ἐμαν]όὺν ἢ πὸλω . 1329 
Στέγω δαχεύσαςο ἣν πέριξ ἔχει νέος 
Τοσῦτον» ὥςε δ ᾽Αχέρονιος [έναι » 

Ἐμός τε γὰρ παῖς γῆς ὅλωλ ὑπερθανὼ)» 
Τόγομα λαδὼν γενναῖον, ἄνιαρὸν δ ἐμοί" 
Ὃν. ἄρτι κρημνῶν ἐκ δρακον]είων ἑλωνν 1125 
Αὐτοσφαγζ δύςηνος ἐκόμισ᾽ ἐν χερον. 
Βοᾷ δὲ ὃὅυμα πᾶν, ἐγω ὃ᾽ ἥχω µέτα 
Γέρων ἀδελφὴν γραῖαν Ἰοκχςην» ὅπως 

Λου- 

ὃὶ παροῦσα ἡμέρα δηλώσει τὸ μέλλον συμβήσεσθΣι τούτοις. ὁ Φένος τῶν ἀδελφῶ» οὐμ 
ἐν εἰωθότι πολέμω γιµόµενος οὐκ εὐτυχής ἐστι, ἀλλὼ δυστυχὴς, ὡς ἐξ Ἐρινγύω» 
συμβεβηκὼς, ὃς ἐπήγαγε Οἰδίπους διὰ τὰς ἀράς. ᾿Αλλὰ παύσω τοὺς παρεστῶ» 
τος Δρήνους, ἑρῶ γὰρ Ἱδρέυτα τένδε ἐρχόμενον δεῦρο πρὸς τοὺς δόµους αν. 

μλ. 



ή. γ 
η» 

Ἰ 

ΕΥΕΒΕΡΙΟΙ9Θ ΡΗΟΕΝΙςΘΙΑΤ, 83 

Ηίς Πο άῑες ἀοεεδίε, . -, Ἀτβθοως «νο 1915 
: Ἐπ επ αάο[ε Ὡς μμ μμ μμ 

΄ 4 15. Μον κ ΄ “- 

Ἐιιῇς ρεήτα ϱαάθθν. Γον ς ώς στ 

ὃν τος Μάνο] 
.. δεᾷ νἰάρης Ὄτοοπια, ναΐσα, πηδί[ο» πο κά ο, 
᾿Ἠος πιο αθΐτς ; «οφριίς «οπήροτο {οππιοπίδης, νὰ 

ὡτ 1ο 8 11Ἀ 
ΕΚΕΟΝ.. ΈΠοπκνς, ΝΝνΝΟΙ δ, 

ΑΝΜΦΦΑΘΝΕ» βΚῷ. κΕ λδς .ν οκ 

ο. ΝΑ ν νοᾶ 
Εδώ. ὑροίρ, τ ο ο α-.. 1: 

|. 

(ΕΒΕ. Οιίά ἆ καπ 4ραπηνο κ πυα᾽ Ῥτις εἰαάςς-φπθιάι 2 1459 
Μεας. ΑΠ: μεδὶς «θπει φὐαδι Ὠδοξρνδα ο, στ 

Οει τοῖς ΑεΠείοπ ἴσπεο Ιποιπιραί ναἆο. 
Ταπι πατ(δ’ αβἰπιάπι Ῥαϊήΐίς ραπ Ππειες 
Ίηρεπς αἀερίᾳ5 ΠΟΠεΕΠ» αἲ Πεπάιη πιϊΠῖ, 
Ἠυπς Ιπτετειηζιπὶ {ροπιο ηύαβα ποσα 132ς 

Έυρε εκ ἁταςοπίς {Π{ΗΗΗΗ1 ἱπίαιία παπι.» 

"Ώόππας 186. Ῥίαπόα: Φε[οῃαῦτ]οόαβε [οτος Ὁ 

Οταπάα ποδὶς» ρίσβϊις Ὁτ αποπάαπι πεί) 
ἷ . Ἅ οτπίο εδ ωτ ά{) σρᾷ 

πππκα 
νλς 

“ 

θρηνεῖ δὲ ὁ ἐμὸς οἶκος πᾶς, ἀντὶ τοῦ πάντες οἱ ἐν τῷ οἴκω' θρηνοῦσύ. 
ρα µεθήκω, 7ου» μὲτ ἑρχρμαι . ζητῶ .. την κῆν ἄδελφὴν την ευ τώς τν Ἴο. 
καστ», ὅπως: : 

πλ σα σὸν 

ἐγὼ οὲ ὁ γέ- 



ΚΡΕ. 

ΚΡΕ. 

ΑΓΓ. 

ΚΡΕ. 

ΑΓΓ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

Λούση., προθῆταί τ’, ἐκ Ἐτ ὃν] παῖϊδ᾽ ἐμόν. 
Τοῖς γὰρ 9ανᾶσι «χρὴ τὸν πεθβνημότω ν Ἡ 1330 

Τιμὰς διδόνα, χθόνιον εὖ σέξε Φέον. 
Βέεηκ᾽ ἀδελίὴ σή δόµων ἔξων Κῥέον, 

Κόρη τε μηιεὸς ᾿Α»τιγό5η κὀινᾷ ποῦῦ. 
.ν 2 , ὁ ἃ / / 

. Ποῖ. κἀτὶ ποίαν συµῶοραν, σήµαμε µοίν 
τγ βὰς ζω 4 | μ.] Ἱ ἤ 4 

”. 

ἡμιώσε του ά μονόοίχω μελλευ δρ 115 
ο ΟΠΟΙΟ ΘΟΊΡΠΕΙΟΟ αἱ 19Ο; ο «1ο. « ὶ εο 
Εξ ὀσπιρ ἤξευ βασιλικῶν δόκέων ὕπερ. 

ΓΠῶς Φής; νέκυν τοι παιδὸς ἂγαπαάζων ἐμᾶ 
Α΄ Ἱ Τ ο, αι ν2 7 8] ΄ ὥ κ. ή, 

οΟύκ εἰό Τ6δ γλθορ»΄ ὥςέ καὶ ταδ᾽ εἴδενχι. 

Αλλ” οἴχειαὶ μὲν δὴ κἀσήρήτη παλαέ" 
Δοχῶ δ᾽ αι τὸν περ ΨυχἍοι Κρέον, 1349 

Ηδη πεπρἀχθάι παισὶ Τοῖσιν Ὀδπε. 
ΓΟἵμοι,- τὸ μὲν σημεῖον εἰσορῶ τόδεν 
:Σκυθεωπὸν ὄμμα ιν. καὶ πρόσωπο ἀἰγγέλε 1419 

ΣτείχοΊοςν. ὃς, πᾶν οἰγγελεῖ τὸ -δρώμενω. 

Ἑμδξ, Εν ιθυ ο δη οβωΟς ιά, συ 

ους 8 ΘΙΧ. ΑΙ ΟΙ]. 
οἱ Πημ]αί μήιΕ]. εἴποοπιρ πο 9ου 

τΩ τάλᾶς ἐγὼ. τή! εἴπω μῦθονν ἡ τύᾶς λόγδςς 1345 
Οἰχέμεσθ:, ἓκ ὐπροσώποις Φροιμίοι Δρχ λόγ8. 
ΣΩ τᾶλας, ἁσσῶς ἀὐτῶ, μεγάλα γὼρ Φέρω κακά. 

ΚΡΕ, 

) .. τς ” “. νο ας ' 
κ 

τὸν ἑωὸν παῖδα οὐδαμῶς ἕντα λούση καὶ προθήται, ἤγουν κεκοσµημένον ἐπὶ θιόνῳ : 
ζ ὺ »» τὸν φὺ 

προδείξν. χρὴ γὰρ τὸν ου τ τεβγηκότα τιωᾷ» τὸν ὑποχβόνιον θεὸν, ἤγουν τὸν “Αιὸνν, 

τιμὰς διδόντὰ τοις ἀποῦογοῦσι. ἀπῆλθεν ἡ ἀδελφὴ ἡ σ], Ερέου , ἔξω δόµων, καὶ 

ὁ 



ΕΝΚΙΡΙΟΡΙ5 ΡΠΟΕΝΙΦΦΑΕ πς 

"9θά ΠΟΗ πιθησι Ἠ]είΒ πες ϱοπιροῄειιΠχ Ίατοι, 

»».45 παιμαιε ροίείς πλουτβίς Ώοη Πῃοττιός ο) εγο 
22 

Πο. 

ςβΕ, 

ΟΠΙαῖα Γποθτα πιαπίαπι τενετοπτία, 
Τυα, ὁ Οτεοπ! 6ετπιαΠα Ῥιορτεία εΠ Γοιας. 

Μαιν Πάει] Ἠατεῖ Λπτιβοπε «ΟπΙ65. 

Ἠοιι απο Ρτο[εόϊτα  αιιοά πια]πι [Πε γοσοῃς ῥ 

Αιιάίσιαϊ εἶποι: ΠήΤος ππαϊει {1ος ο ἳ . 134ς 

Ώε {εάε τεσηί ἀἰπιίσαξιτο ΠΠαΠΙΙ. 

Οιίά αἱ 2 6ρο Παϊας «οτροτῖδ εἴῑταπι σογεῃης 
οι νοηθταπι Ί[εις» Ἶος .αιιοαιτε μὲ. ο [οἱ{σσοί, 

]οσαίία ἁμάιπι ο[ξ εἶιπ ατα οχἰγίε, Ότεοῃ», 

Ψοιερταιιθ πε Ι8Πῃ Ματιο εοπιππίΠΙ {μο ι949 

Ψἴταπι ΠΠ0 αππιὶς στονοτῖηῖ {Περ Οσἁτρί. πῃ 
ΝΙ {αἰῑε αεἰος» Ώσια ερπ{ρὶείο πια[1, 
Ἱναπιαυε εαοσο πΙΦ/[ο πιπῖίας γυίτα» δίνες 

Ώεϊεξεις οομίος τε[ες ενεπίιως νοπίε, 

πττεεοωςτ,ο ορ τς Α, 

ΝΥΝ. 

(8Ε, 

ΝΟΝ., 

ανα ο ο Ἡ αν Ἱ. 

Ο πιίζες απξ νειρα {48ος οτα αιΙΟ [οἵναπῃ {0Πο 2 1 345 
Ῥτο] ἀοΐος, πῃα]α αα[ρίσαεἷς [ας ε[ῖ θχοτά[ϊς. 
Ο πιἰίοτ, εἰαπιο {εολμάιμα. παρα Παϊη Ῥοτξο πήπ]α. 

6ΒΗ, 

ἡ παρθένος Αντιγόνη ἀπῆλθεν κοινή ὁδοιπορείᾳ τῆς μρδς »"Ἠγουν ἀπῆλθεν ἅμα τὴ 
ητρὶ ἀπερχομάνῃ. ἐπὶ ποῖοὰ τόπου, καὶ ἐπὶ πεί» τλ) συντωχίαν1 δήλου μοι, 

κ) 



ἀαλό6 
ζὔ συν 

ΚΡΕ. 

ΡΑΣ Γ. 

ΕΡΕ. 

τβ ας, 

παχκο. 

ΕΡΕ, 

Χο. . 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΊ: 

Πρὸς πεπραγ µένοισρ ἄλλοις πήµασὶν λέγεις δὲ τί} 
Οὐκ ἔτ᾽ εἰσὶ σῇς αδελβής παῖδες ἐν Φάει; Κρέον. 

Ρο) Φτριφὴ - 4, 

1 Αἳ, αἶ. 
2 Μεγάλα μι δροεῖς πάθεα», καὶ πόλη... 15ο 

το το ο. 
ΙΟ) ἱ {4 οἱ Οἱ ὴ 

το δωμάτ' εἰσηκόσατ' Οἶδίπε τάδε 
3 Πχίδων ὁμοίαις συμβοραῖς δλωλότων» 
3 Ὡρ ἡ σον γ ο εἰ Ἱ Φρονοντ' ἐτύγχανον. 

.ρίΠ Στροφὴ - β.ς ισο μΗ1ρι σσ. 

Οἴμοι συμέορᾶς βαρυποτµώάτας,  - 
Οἶμοι κακών δύτηνος" ὦ τάλας ἐγω. 1355 
τ τά ο ο ο μμ. ὃ πα πα Ὅτι πι Ττ 
ἆὰ ἕλ Ἱι Ὃν 1. 3 ς, ”π - (9 ” 

ΣΤ ΈἙἩάΙ ΜΑ 8. 

| Εἰ καὶ τὸ πρὸς τάτοισί-γ’ εἰδεης κακά» 
2 Καὶ πῶς γενοιτ᾽ ον τῶνδε ὁυστοτμώτερλ», 

σε Τένης θ)ελβὴ σὴ δρ παίδορ, μετα. 

Στροφὴ 5, 

1 ᾽Αναγετ. ὠνάγετε. ΧΑΧυΤΟΥ νὰ 

2’ Ἐπὶ κοήτά τε λευχοπήχεις α]υπᾶς: χεροῖνν. ωτα 169 



ΕΡΕ. 

ΝΝΥΝ, 

(ΡΕ. 

ΝΥΝ. 

ΟΠΟ. 

«ΟΙ. 

ΝΝΝ. 

«ΕΕ. 

ΝΝΥΝ. 

ὉΠο. 

ΕΝΕΒΙΡΙΡΙΟ5 ΡΗΟΕΝΙΕΦΡΘΑΤΣ, 197 

Νοιῖα ριφίες ἆμπιπα Ππηαιίἁ πιπείας εἶαάίς που 2 
ΕΠΙ τα {οτοτίς ]ηοῖς α[ρεξειι σατορῖ, 

ΦΙΤΟΡΗς 1. 

Ῥτο] οἰνίΙίαα πΠΙΠΕΙΠ ὃς ποῦίς στανοῃ. 

Ὀγ[ίοπια Ἱ. 

Αυάΐκπο π][εγα τερίς Οθάϊροάα ἁοππιις 
Έατο ΡεΓεπ]ῖος Β]ος Ὀίπος ρατί ὃ 
ΟΠ Ιαομείπ]ατοῖ ἴοία » { [εηίμ!ῃ ἆατεν. 

ΦΠορμο ΤΠ. 

Ο (ὤνα Γαΐαςν {ΟἵδᾳΠς6 πη[οταπάα, Βοττίάα, 

Ο πε ππἰ[οΓ15 {οριμπῃ ὃς ορρτε[αια μπάίᾳ 6. 

Ὀγ[επια Ἱ. 

ἨΠος ἴμταο ἀῑσας» τοῄοια Π ποιῖς πηαία. 
Ῥοτε[πε ἴαπεῖς α[ἰαιά πἶττα αοσεάετο 5 

Ουππ Ρρτο]ε βειπίηα εαεἰάττ Ιοσα[ο {91Ο:, 

Φίορπο Π1. 

Τ.αδαῦτα εἶαπιοτ Ἱπβοπεί: πϊνοί οαρΏῖ 
Ῥεπαπῖ Ιαοοτᾶ : {απείοι ρἰαΏέξιι5 βεπᾶδ. 

ο] 

Σ355 

ταλος 

1360: 

1ΔΜ. 



118 ΕΥΡΙΠΙΔΟΊ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

νο ιν ον” 

ΚΡΕ, ὮὪ τλῆμον, οἶον τέρμον Ἰοκάςη βί 
Γάώµων τε τῶν σῶν, ΣΦιγγὸς αἰνιγμᾶ τ᾽ ἔτλης, 
πῶς δ) πέπρω]αι διπτύχων παίδων Φονος» 
᾽Αρᾶς τ’ ἄγωνισμ’ Οἰδίπου, σήµκυέ μον 

ΑΓΓ. Τὸ μὲν πρὸ πύργων εὐτυχήμά]α χθονὸος 1365 

Οἶσθ'. οὐ μακρὼν γὰρ τειχέων περιπ]υχαὶ » 

Ὃς) οὐχ ἅπουια σ᾿ εἰδέναι τὰ δρώμενα. 

᾽επεὶ δὲ χαλκέοις σῶμ) ἐκοσμήσοωθ ὅπλοις 

Οἱ τᾶ γέρα]ος Οἱ που γελνίαιν 

Ἔσησαν ἐλθόντ᾽ εἰς µέσον µεταίχμµίου» ο αστο 
[Δισσὼ «ραἸηγὼ», καὶ Απλα σρᾳηλάτα | 
Ὡς εἰς ἀγῶνα µωοµάχου τ᾽ ἀλκὴν δορός. 
Βλέψας ὃ᾽ ἐς Ἂργος, ἦκε Πολυνείκης ἀράς. 

τὮ πότνἠ Ηρα ο σὸς γάρ εἰμ, ἐπεὶ γάμιοις 

Ἔζευξ' ᾽Αδράκου παῖδα» καὶ γαίω χθόνα» 1375 

Δός µοι κτανεῖν οδελΦὸν, ἄν]ήρη δ᾽ ἐμὴν 

Καθριμάιῶσαι δεξι. νικηκρόβον. 
ΓΑἴσχιςον αἰτῶ σέβανον, ὁμογενῆ κτανεῖν. ] 
[ Πολλοῖς δ᾽ ἐπγει δέκρυω τῇς τύχης ὅση. 

[κάξλεψαν ὠλλήλοισε διαδόγ]ες Κόροις. Ἴ ο 13δο 

Ἐτερχλέης ὃὲ Παλλάδος χρυσάσπιδος 
Βλέ- 

Ώ, ἁβλία ἸΙοκάστη, οἷομ τέλ2ς τοῦ βίρυ καὶ τῶν γάμων ὑπέμεινας, διὰ τοὺς αὐγ- 

μοὺς τής Σφιγγός. εἰπέ µοι, τῶς ἀπέρη ἡ κατάρο τοῦ Οἰδίποδος: τὰ μὲν πρὸ 

πύργων εὐτυχήµατα Υ!κὠσκδις, (λέγει δὲ τήν ΜίκηΝν ἣν ἐνίκησα»' πρὸ πυλῶν τῆς τά» 

λοως) τὸ τείχή γαρ οὐ μσκρῶν εἰ, ὥστε μὴ οὐχὶ πάντας εἰδέναιτὸ δρώμενον. ἐπεὶ 

δὲ σιδηροῖς ὁπλοις ἐκθσμήσαντο τὸ σῶμα, (ἀντὶ τοῦ τὰ σώματα) τουτέστω, ἐπεὶ 

ὡπλίσαντο οἱ παῖδες τοῦ γέροντος Οἰδίποδος., ἐλθώτες εἰς τὸ µέσο τοῦ µεταιχµίου. 

ἔστησαν. ὠς εἰς ἄγῶνκ θορὸς, καὶ ἄλκὴν µονομαχίου. βλέψας ὁ) ἐς "Άργος (χουν 
τὸν 



ΕΥΕΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΕςΡΑΕΣ. 139 

ΙΑ Μ ΑΕΙ, 

ΟΒΕ, Ο πιστα, αἰα]επι εθγπίπυπι νίτα Εδί. 
ΤΜαἱαπήααε» «ΧτΙΠοῃ ορΠἱησῖς οὐ/σωπα ἀθάιε! 
οθά οάς {οἴμπι ΙάΠ1 ἴγιισίς Ρασης οτάίποπι. 
ΡΝΗΠΙΠΙΕ ραϊτις οχίτιπι αἰτῖς ἁαζαπι. 

ΝΝΥΝ. ες ατδίς Ἠυ]ής ρτοίροτας ρτο ττγῖοα5 136 

ΝΟΠΙ; πεαιε εἴεπίπῃ {απ Ρος] πηυτί αἰπδίεις», 
Οποά ρεῖτατ εΠο η ροβῖε Ισποτιη. εἰθί, 
Ῥοΐᾳπαπι αἴπια Εεττο Γπη/είαητ Γη]σοητία 
(ᾳαἱεαπιαῦε ρτοίες Οσά{ρί ἵμνεῃος ἆιο» 

Απιρο Ιπίετ {ρία οα[ῖτα «οΠ/Πεογυπῖ στα» 13769 
Όιο [ατε «ε]{οδ ἵπρεταῖοτες ἀοσαξ, 

Ῥαταῖὶ ατ Πα[βα Ῥτω[ηπ οΟΙΠΙΠΙΙΙΟΓΕΠΓ. 
Τιπα Πς ργεςαίυς Άτρος αά[ρεύῖαῃς ΠΙΙΠΟΓ: 

Ίδα {απέτα Τήπο (παίη ἴμαπι οἶνεπι ΠπϊΠϊ 

Εεχ ἀεάῖι Δάταβας, ὅς τας ἴθιτας ο0ἷο) 1475 
Ῥετίπιοτα Εταίτεπι» αἩβπΠαΙε πιῖπε «οπίτα θεῖσο 
(9ῇ «γµοτα ἵπισιετο νιἐϊτίεεπι ΠΙαΠΙΤΗ. 

Ώεειις ἱπάθεοτΙπ1 ροίςο » σετπιαπὶ ΠΕςΕΙΠ. 
ΜΜ σατα {οττεπ) ἕνα πες ΙαοΠτίπιας ἴεποῖ» 

ΑἱΠαιο ἵπ αἷῑος Ἱαπηῖπα οὐνεττιπῖ Τα. 1389 

Εχἰπάᾳ ἴεπρίαπα πιαῖοτ ατπρεια ἆεβ 

γι 

9Ρρθ6- 

τὸν νεῦ» ἐκεῖσε ἔχων,) ἀφήνεν εὐχὸς ὁ Ἠρλυνείκης λ λέγων, ὦ σεβρσμία Ἔρο, σὺς 
θἰμὶ» ἐπολιτογραφήδη» γὃρ παρὰ σ σοὺ . ἐμοωυτῷ ζεύξας, ἀγτὶ του εἰς ζεῦξω λαβά», 
τν παϊδα τοῦ ᾿Αδράστου, καὶ οἰκῶ τὴν σὴν χα.» δὸςν ὦ ΓΕ ἐμὶ κτεῖοι τὸν 
ἀδελφὸν, κοιὶ καθχιμάξαι τὴν ἐμὺν δεξιαν νικηΦόρον, τὴ» ἀντήρη, ἤτοι τ}) ἐκείνῳ 
ἐναντίχ;. κακίστην οἰτῶ Σἰκην τὸν ἀδελφὸν Φργεύσαι. πολλοϊῖς δὲ ἐπήρ γετο δα- 

ψρύει» ἔνεκα της δυστυχίας ὅση 77. καὶ ἔβλεψαν πρὸς ἄλλήλους διαβιβάσαντες τὸ 
βλ έμμα. ᾿Επεοκλέης δὲ εἰς το ἱερὸν τῆς ᾿Αὐηνᾶς 

9 ἅπιο- 



140 ἘΥΡΙΠΙΔΟΥΤ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.΄ 

-- 

Βλέψας πρὸς οἶκουν ἠνζατ᾽ ὦ Διὸς κόρη» 

Δὸς ἔγχος ἡμῖν καλλύικον ἐκ χεεὸς 
Εὺς σέρν’ οδελοᾶ τῇσδ” απ ὠλένης βαλεῖν, 

[ Κτανεῖν θ', ὃς ἦλθε πατρίδα πορθήσων ἐμήν. | 13185; 
᾿Επεὶ ὃ οβείθη πυρσὸς» ὡς Τυρσηνικῆς 
Σάλπιγγος ἠχὴ, σημα Φουί μάχης» 

΄Ἠιξον διόµηµα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι. 
Κάτοοι δ ἔπως, θήγο]ες ἀγρίαυ γένον» 
Ἐυνήφον, ὠδιῷ διάδοχοι γενειάδας. τος 
"Ἠισσον δὲ λόγχαις ἀλλ ὑκθιζάνον κύκλοις » 

Ὅπως σίδηρος ἐξολισθαήοι µάτην. 
Εὐ ὃ ὄμμ᾽ ὑπερτχῶν ἴτνος ἅτερος µᾶθοι ν 
Λόγχη» ἐνώμα σόµατι» πφοζθῆγαι θέλων. 

Αλλ’ εὖ προσῆγον ἀσπίδων Χεγχῥώµασιυ 1395 
Ὀφθαλμὸν, οἰργὸν ὥςε γήγνεσθαι δόρυ. 
Πλείων δὲ τοῖς ὁρῶσιν ἐςάλασσ᾽ ἱδρως.ν 

Ἡ τοῖσι δρῶσι, διὼ Φίλων ὀῤῥωδαν. 

Ἐτευκλέης ὃξα ποδὶ µεταψαίρων πέτρον 

Ἔπρες ὑπόδρομον, κῶλον ἐκὸς ἀσπίδος 1400' 

Τιθησι Πολύνείκης ὃ ἀπήλησεν δορὶ, 
Πληγὴν σιδήρῳ παβαδοθεῖσαν εἰσιδῶν 

Ἆ 

Κυή.. 

ἀποβλέφος τὸ ἐν Θήβχις ύξατο λέγω». ὦ Διὸς θύγατερ δὺς ἐμοὶ ἔγχος, νικγθό-- 
΄ ανως - μι ο ν 3 πα Ἐκ Εκ) αίν. πώ ὃν ο, ας εο ὖ 

ρ0 λέγω, ἐαβαλεῖρ. αὐτὸ εἰς τὰ στέργα τοῦ ἐμοῦ ἄδελῷον ἀπὸ τῇσδὲ τής ὠλέγης, 

ἀγτὶ τῆς χειρὸς. σσ. ἐπειδὴ ἀφείη τὸ σηµεῖον ὡς νρσηνικής σάλπιγγος ἠχ) , ση- 

µχ τῆς Φονικῆς μάχης, ὤρμησαν δρόµο» χχλεπὸν κατ ἀλλήλων. ὡς κάπροι δὲ 

ἀκονῶντες ἀγρία» σιαγύνα, ἀρτὶ τοῦ τοὺς ὀδόντας, ὑπὸ ἀφοοῦ διάβροχοι τᾶς σια- 
γόνος. συγέβαλο». κατ᾽ ἀλλήλων» δὲ ὥδμων τος Λόγχας ἁκοντίζοντες, ἀλλ ἑκατε- 

ρος, ἐν τῷ βέλλειν τὸν. ἕτερον ,ιὑπεκαθέζετο τῷ τῆς ἀσπίδος κύμλῳ , ἵνα: αὐτὸν ὕπερτ 

πηλήσα» τὸ δόρυ. καὶ ὀλισθησαν τῷ κύκλῳ τής ἄσπίδος, µσταιον, καὶ ἄἀγεπίτευκτράν 
τ. 



ΕΥΚΙΕΡΙΟΌΙΣ ΡΜΗΟΕΝΊΙΦΑΑΠ. τή 

δρεᾷῖαης Ῥτεσαίητ:. Μασίπὶ ριοίος [ονίς »' 
ϱοποεάς ποβτα πε ατ ἰαόταπι παπι: 

«τη Γρία Παιν παπ{οαῖ ῥτοοοτάϊα ». 

᾿Ῥαϊίσσιις ΡετΙπιαϊ ἱπρΕΙΓΟΙΘΠΙ ΠΘβάνὸε. 1995 

ὃτ αέϊα Ταχ εῇ» αυαΙε Τγιτηοπίς τα: 

Οἶπι {οπιε Φ[ις Ματς αοσεπάἰ {οἱεῖ. 

Ίῃ αἱίοσιπῃ αἶτοι ἱπρεῖιι {ῶνο τυµῃε.. 

΄Νοπ αἱτει αρτῖ ἀαπτο ΓηΙπιίποο ἔτιοςς 

Νίπιδος παἰπατυα {ρΗπΙοο τίδξα. νΟΙΠΙΙΠΕ. ο 110φ 

Ψίπαιθ. Εστί Πα[ία: [εά ρι][ίις στανἰ 
ΥΠΙΡΟΠΘ 9 ἕεττῖ οθοῖάἰε ἵηπ ΥαΠΙΙΠΙ ]αῦος. 

Τιπι {1 αἶτει στα το[]σται {ευτάπι {1ρεΓ 

΄Έσντο Ιππιίπεδατ αἰἴει ΙΠ νι]απι ΙΓΓΙΕΠς. 

"φορά πἴθιαιε ΙήπΙεῃ αοΓε ἀῑμπ. τειιαΠαπῖ εἶτο ἴδος 

Ορεί {105 οτῦοια » [να νὶ5 Πα[τρ ροτῖς, 

Οοἰϊάας Βιεδαι {πάοι α[ρεάαπαδας: 

Οιοπίαπι πο ΠΠΙ πἳ] ἰπ]οπί, οπΊπος Εἰπιοῃέ, 

Τσι Γοτῖς (χο Ἱππραξας Εἰεοσ]ος Ῥεάεπι 

"Ῥπγοππονίε αχιτα ἴΕΡΠΙΕΠ ἱποαιιτας ῥιαάμπη 1490 

Ψάϊτ Ραΐετε νυ]πετί Γταῖοι ἴοοιίπι» 

Ὑαἱϊάααο ΤΟΙ4ΜΕΠ5 τους Αιπίνιπ. πιαπ. 

Ῥαι- 

γάηται. εἰ δὲ ὁ ἕτερος τὸ ὅμμα τής περιφερείας ὑπερσχὼν ἠβονλήθη θεάσασθοι ,. 

ὁ- ἕτερος τὴν λόγχην ἐκίνει, ὥστε τούτον πληξαι τῷ κο τν εὖ Ἄβεσηρ ο» 

φῷ κέσµω τῆς ἴτυος τῶν ασπίδων, ἤγουν ἔσω τῶν ἀσπίδων» ο ιαλμαι ϕ θλλν ν 

ἱδρῶς ἐστάλοιζε τοῖς ὁρώσι ,. οιὰ τὸν Φορον τῶ» Φίλω»., ο τθεε ος κα ος 90 

κλέηο δὲ διὼ τοῦ ποὸὸς µετακινω» πέτροΥ», ὑποκατω του Ἴχγουο, Ἠγαιν του π-όο» 

αὐτὸν τὸν πόδα ἐκτὸς ἄσπίδος ἐποίησε. Ἰλολυνείκης δε’ πΛΗΥΊ» εαγτίαν ἤγαγε ὁμὰ, 

τοᾷ δόρατος, πέδα. πληγΊναι δυγάμενο».. τῇ αιχμή παραδυὐέτε » (δω, 

5 38 καὶ Ἡ 



τ42 ΕΤΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

- ΄ 

Κνήμην τε Δεπέρασεν ᾿Αργεῖον δορυ. 
Στραὸξ δ᾽ οἰνηλλαξε Δαναϊδον ἅπας. 

3 .ν / -- ν 

Κάν τᾷδε µόχθω γυμνὸν ὤμον εἰσιδῶν 1405 

Ὁ πρέσθε τεωθεὶς «έρνα Πολυνείχες βίᾳ 
Διῆκε λόγχη», κπέδωκεν ἡδονῶς 

Κόάδµου πολίταις, ἀπὸ ὃ᾽ εβρχυσ ἄκρον δδρυ. 
" «{ ' 

Εὺς ὃ᾽ ἄπορον ἥκων δορός ο ἐπὶ σκέλος πᾶλιν 

Χωρεῖ' λαδὼν δ ἀθῆκε µάρμαρον πέτρο)» 1410 
Μέσον δ ἄκοντ᾽ Έθραυσεν' ἐξ ἴσε δ᾽ "Αρης 
Ην, κάμακος ομφοῖν χεῖρ ἀπεσερημένου. 
/ δα / ς ’ Α. 

Εγβεν δὲ Χώπας ἁρπάσανιε Φασγάνων» 
Ἔς ταυτὸν ἦκο  συµξαλόγ]ε δ᾽ ασπίδας 

Πολὺν ταραγμὸν ἀμϕιξάντ᾽ εἶχον μάχης. 1415 
Καὶ πως γοήσας Ετεοκλῆς, τὸ Θεσσαλον 

Εἰσήγαγεν σόθισμ᾽ » ὁμιλίᾳ χθονός. 
Ἐξαλλαγεὶς γὰρ τᾶ παρεςσῶτος πόνᾶ » 

κ : ” 

Λαιὸν µεν εἰς τᾶπισθεν ὤναίδέρει πέδα» 
Πρόσω τὼ κοῖλα γασθὸς εὐλαούμενος 14209 

ον Ν ” Ν ο ντα ο 

Προξῶς δὲ χώλον δεζιὸ, δὲ ὀμθαλξ 
8 ᾽ ; » 3 

Καθῆκεν ἔγχος» σέθονδύλοις τ ἐήρμοσεν. 
Π ο. / / 
Ομξ δὲ κάµμψας πλευρὸ καὶ νήδὸν ταλας» 

Σὺν 

καὶ ἐν τούτου, ὑπὸ τοῦ µέχθου γυμνὸν τῆς ἀσπίδος τὸν ὦμον τοῦ Πολυγείκους θεα- 
εχμενος, ὁ πρέσθεν τρωθεις ᾿Ἐτερκλής εἰς τὰ στέρνο τοῦ Πολυνείκους ἔπεμφε σὺν 
βίᾳ τὴ» λέγχΗ», καὶ ἔδωκεν ᾗδονὴ» τοῖς οἰκοῦσι τὴ τοῦ Ἱ άόμου πόλιν, ἤγουν τοῖς 

ΘΟἨβαίοις. τὸ ἑαντοῦ δὲ δέρν ἀπέκλασεν, τή σῷοὸρᾷ ῥὕμμ τεώσας. ἐλθῶν δὲ εἰς ᾱ- 

πορία» δορὸς, ἐπὶ πέδα πάλιν ἀναχωρεῖ” λαβὼν δὲ ἀφῆκε μάρμκρο» πέτρο», κατὰ τὸ 

µέσο» δὲ τὸν κέντον ἔθραυσεν. ἓξ ἴσου μέτρου δὲ ἡ» ὁ πέλεµος, ἄμφετέρων Απεστερημέ- 

γων τὰς χεῖρας τοῦ δόρατος. ἀπὸ τούτου δὲ. ἀρπάσαντες τὼς κώχας τῶν Φασγαίνω»., 

ου»1λ02», ἐγγὺς ἀλλήλων ἠλόον. συµβαλώτες δὲ τὰς ἀσπίδας, καὶ ἀμφοτέροις τοῖς 
ποσὶ 



ΕΥΚΙΡΙΡΏΙ6 ΡΗΟΕΝΙΒΦΑΕ, ή 

Ῥαγτεπι τοιθέταιη. Εδία ἵγαπδυοιβετας, 
Ρ]αμίετα {λαπα!: Γ6ιτς αά- οσδ]ήπὶ. Γτσοτ, 
Ἠιπογιῃ παἰπουίς 16 πιιάατας Ἰαθόςτ. 149ς 
Ὑιόσης 1 αἶται» [αιιοίαδ αιαποΙαΙἩ ἱπει]ίς 

Ἰπ/ρεξξιις Πα[ζαπι» Εταξῖα απ ρατίοπι {Π1ἱ 

ΦΗΙΠΙπΊαΠ ταἰφιε, Πϊα ἔαπι Ποξέοης σπα 

Ἱπ {6 το[εάΙτ» πιΙπιοί εἰασμ]αῃς σιανα ΙΦΙΟ 
Έτ Γιατί Πα[ίαπι ταρίε, εχαφανοιαῖ | 
Ύτππιαας Μανοις: πειϊτίας [611 ἵΠ ΠΙΑΠΙΙ: 

σοά υτετας ϱ]αάΐο πιιάαί αΓΙΠΣΤΙΠΙ Ιαξμς: 

Ίαπιαιε επῇῖ5 επ/οπι» «]ἱρειι5 ὅς εΠρειπα {είς: 
Ίδονα Ματίς οτίξας Εουππα: ἁἰίοιίπιεη πονηπ:. Σ1ς 

Ωιοά απτενοτίοπς Ετοοσίεςς τε Γαδάοίας 
Εάοᾶνις ατιος 1 Πεβα]ἡπι οοπιπιοτισίο» 

ΙΓ οπσί Ιασοτίς. ἀε[οτίε πιοἰπιίπα, 

1, πνπιααο τεῖτο: Γεγῖ ρεάθια». νοπίτεια ἵαπιοῃ 

Ττα αηῖε οὔπιθτᾶῃς πε ἀατοῖ ρίασα» Ιαξι]5: [9ο 

Τοίπάρ ἀθχίει ργοπ]ίπαπς {ταίγεπι Εοτίε: 

Ῥετ υπηρίΠοιῃ σἰπάϊας ὅς οο[ίας αὈίε. 
101 Ιαθαπίς Ιαΐοτο Ροϊγηίσες πη](ος 

ου. 

-ποδὶ βάντες, καὶ στάντες, πολλην ταρχ»ὴ» ἐποίούν πρὸς ἑαυτοὺς ὠρμηκότες, καὶ 
κατά τιὰ τρόπον εἰς νοῦν στρέφας Ἐτεοκλῆς, μηχα»ὴν εἰσήγαγε τῇ μάχη, ὃν 

ὃν Θετταλὸς ἐπενόησεν, (ἀφ᾽ ὧν παροιµία, τὸ Θετταλικὸν σόφισµα) κλίσει, πλη- 
σιασμῶ πρὸς τὴν γἩΠν. ἀποστᾶς γὰρ τοῦ συστόδην µάχεσθαι, τὸν ἀριστερὸν μέν 
εἰς τούπισθεν ἀνέφερεν πέδα, τὰ κοῖλα τῆς ἑαυτοῦ φαστρὸς Φυλάττων, προτείμας δὲ 
τὸν δεξιὸν πόδα , ἐνέβαλε τὸ ἔγχος διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ ἐνήρμεσε καὶ διεπέρασε µέ- 
χρι τοῦ σπονδύλου τῆς ῥάΧεως. ἅμα δὲ κλίγας τὴν πλευρὰν καὶ τὴν γ αστέρα 



144 ΕἘΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]Ι, 

Σὺν αἱμα[γραῖς ςαγόσι Πθλυνείκης πιτνεῖ. 
Ὁ δ᾽, ὡς κρατῶν ὃ) κλὶ νενικηκὼς μάχη» 
Ἔίβος ὃκων ἐς γαΐῖαν, ἐσκυλευέ νὺ» 
Τὸν νῶν πρὸς αὐτὸν οὐκ ἔχων» ἐκεῖσε δὲ” 
Ὢ καί νυν ἔσφηλ ' ἔτι γὰρ ἐμπνέων βραχὺ ν 
Σώζων σίδηρον ἐν λυγρῷ πεσήµοῖι 
Μέλις μὲν» ἐξέτειε δ᾽ εἰς ἥπαρ ἔήδος 

ῃ Ἐτεοχλέους, ὁ πρόσθε Πολυνείκης πεσωγ. 

Γ2αν δ) ἐδδξ ἑλώτες, ολλήλοι) πέλας 

Πίπ]εσιν ἄμφω, κ διώρισαν κρώτος. 

ΧΟ. «Φε, Φεῦ κακῶν σῶν, Οἰδίπους" ὅτο σέω" 
Τὸς σὰς ὃ᾽ ἀρᾶς ἔοικεν ἐκπλῆσαι Φεός. 

ΞΤΑΓΓ.: Άκουε δή νυν καὶ τὸ πρὸς τότοις κακά. 
Ὡς γὰρ πεσόν]ε παὶδ᾽ ἐλειπέτην βίο, 
Ἐν τᾷῷὰ µήτηρ ἡ τάλαια προσπίτνεὶ» 

[Σὺν παρθέῳ.τε. καὶ προθυμία ποδός. ] 
π ετρωμενὲς δ᾽ ἰδἔσα καιρᾶς σόαγᾶς» 

ο] Ὄιμωξε' ὢ τέχν᾽, ὑςέρα βοηδεόµος 
Παρειμη. προσπιτνοῦσα ὃ᾽ ἐν µέρει τέκνα» 
Ἔκλαί,. ἐθρήνει τὸν πολὺν μαςῶν πόνο) 
Στέὰσ᾽» οδελφή -’ } παρασπίζουσ᾽ ὁμᾶ 

Α Ώ γήροξοσκὼ μητθὸς, ὦ γαμᾶς ἐμὲς 
Προδόντ᾽ ὠδελβω Φιλτάτω. σέρων ὁ᾽ ὅπο 

1 

1425 

1430 

1432 

1449 

1445 

τὺν σταλαγ ωοῖς οἱμάτων ἔπεσεν ὃ ἅθλιος Πολυγείμης. ὃ δὲ Ἐτεοκλῆς, ὡς σεγικγ- 
κὼς την μαχη» ένας τ πὸ ξίσος εἰς 12, ἐλαφυραγί ώγ εί αὐτὸν, τον Σοῦ» πρὸς σεν 

2λυνείκη» οὖν ἐν ἔμεῖσε οὲ, προς τὸ σκυλεύξι; ἐκεῦο}» ὃ ο) αὐτὸ ῥπετν εἰ» 
ἀποίμσερ.  Ετὶ 2ρ ἑωπγέων ϱβρ - ὁ Πο) α Φυλάστων τω ξίφος τὸ ἔαντου» ἐν 
ἀχετλίῳ ἀλγευῷ πτώματι, σὺν βίᾳ μὲν ἐξέτεωε», ἐξέτεινε δὲ εἰς ἥπαρ Ἑτεοκλέους, 

{ουν 



ΕΥΒΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙ5ΘΑΣ. τὴς 

Ὁπιίίας οταοτῖς ΠΗ]]αί ἴπ ἴθγιαπι πάθη, 
Όναπς αἲ αἱτετ » {εαια νἱέογεπ] «ΕΟΓΘΠ5» 14ος 
5ρο[ία ἀδεεηιῖς οπἵα ρτοϊθόϊο Ρα, 
ἵνες ἶαιῃ Ιαεδηῖσπι» [ροίία Γοὰ ταπιύπα νἰάοε, 

Ὃυοά ευη Εε{ε]Πέ, παπταϊο τε]αιίας (τα]οπα 
Εισίεπτίς ΔΙΠΙΦ» αἴεπι σἁάσῃπς {εγνανοταῖ» 

Ἠ]κ πιονἰε επ{απι πιοτῖο Ροϊγπίςας {ο(οΣ» 419 

Ἐρίτφμε Ειεος]! Ρεηίειις ἴπ πιεάαπι ἴθοι. 
Ῥατίιοτ ἵαςεπίες ρατῖϊει αἀιποτάσης {οἱ µ1 : 
"Ἄες εοπ/[ῖατ ππτὶ Εανουτ νὶότοτία. 

«ΠΟ. ΟµαπέΙπΙ ππ{ετ]5 ΙπΌνεοι Οεάϊροάο εμῖς{΄ 
ΟΕΕ. Ιπιρίετο ἀἶτας ευ ἴμας {αροιῖ5 Ρ]ασοί Ἱ 1415 
ΛΙΥΝ, Ιπιο ππαἰοτάπι ἀῑ[σα αιιοά {αροτο[ αάμας. 

οἰπιυ] Ιασεῦαπὲ ΠΠ Ῥηρπα ἵῃ Ίοσος 

«Οεἰειαπς ΤεπΙ6Ιῃ 4ο Ρροῖε[ὲ Πιάϊο σταᾶ πι. 
Οοπιϊϊαπῖθ παϊᾶ» ΠΠαἴΕΙ ΙΠ{εΙΙχ αάο[, 
Όις νιίπετα υὲ σοπ[ρεχῖῖ ὃε ορίαΙη πΘΕςΠΙ » 1449 
Ἠποιι {ετα οἰαππαϊ» ΠΠ» {ετα Πειι ΡαίΘῃς 

ΟΡί{ετα ναί : πήπο ὃς Παπο, πΠΙιπς΄ ἆεΠΙΙΟ 

Ίαπι αἀνο]ατα Ρ]οταῖ μίαεῖ αἴαιις αΌογιιπι 
Ὑαπος Ιαθοίες: πεο πηῖπιις οαπ]αῖ {ΟΓΟΥ: 
Ο {ῥος (επεξϊς ππαϊτίδ, ὃ σατῖ, πΠΊθας 1415 

Ἠοι ἀε[ετεπῖος πηρίία5, Εαῑτες ἆιο. 

Δε 

γουν Φέρω» τῇ ἐκτάσει τῆς χειρὸς ὤθησεν, ὃ πρότερον πεσὼν Τολυνείμηο. αγ αἴνν δὲ 
μετὸ τῶν ὀδόντων λαβόντες, πλησίον ἀλλήλων ἔπεσον ἄμφω, καὶ οὐ διένρυαν, ἐχώ- 
βισαν τὴν νίκην. Φεῦ, Φεῦ, ἕγεκα τῶν σῶν κἀκῶν Οἰδίπου ὅσον καὶ μέγα στεγάζω, 
τὰς σὰς δὲ κατάρας ἔρικὲν ἐκπληρώσειν ὁ θεός. 

τ ου» 
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Φύσημ΄ ὠνεὶς ἂύςλή]ο, Ἐτεοκλῆς ἄναξ 
Ἠκεσε μγτβός' κἀπιθεὶς ὑγρὰν χέρα.» 
Φωνὴν μὲν ἐκ οθῆκεν, ὀμμάτων ὃ᾽ ἄπο 
Προσεῖπε δακρύοίς» ὥςε σημῆναι Φιλα. 
“Οδ ὧν ἔτ᾽ ἔμπνεςν πρὸς κασιγνήτην ὃ᾽ ἰδῶν, 
Γεαῖάν τε µγῃέρ, εἶπε Πολυνείκης ταδε ' 

᾽Απωλόμεσθα, μµῆτερ᾽ οἰκιείω δὲ σὲ», 
Καὶ τήνδ᾽ ἀδελφὴν, καὶ κασίγνή]ον νεκρόν" 

Φίλος γὼρ ἐχθρὸς ἐγένετ᾽, ολλ ὅμως Φίλος. 
Θάψον ὃ μ), ὦ τεκᾶσα, καὶ σὺ σύγγονε» 

Ἐν γῇ πατρώᾳ» καὶ πόλιυ Φυμυμένην 
Παρηγαρεῖτον» ὡς τοσόδε γᾶν τύχω- 
Χθονὸς πατρώᾶς, κεὶ δομὲς ἄπωλεσα. 

Ἐννάρμοσε» δὲ βλέθαρά μα τῇ σῃ χερῖν 
Μῆτερν (τίθησι δ᾽ αὐτὰς ὀμμάτων ἐπι.) 

Καὶ χαῴετ᾽' ἤδη γαρ µε περιδάλλει σκότος, 

”Αμζω δ᾽ ἅμ) ἐξέπνευσαν ἆθλιο βίον. 
Μήτηρ ὃ᾽, ὅπως ἐσεῖδε τήγδε συµθορῶ) 

Ὑπερπαθησασ» ἤρπασ᾽ ἐκ νεκρῶν ζήδος» 
Κῴπραξε δινὼ, διὰ µέσα γὰρ αὐχένος- 
Ωρεῖ σίδηρον, ἐν. δὲ τοῖσι Φιλτάτοις 
Θανᾶσα κεῖτοαι». περιδκλδσ᾽ οἰμίροῖν. χέρας, 
᾽Ανήξε δ᾽ ὀρθὸς λαὸς εἰς ἔρω λογων» 
Ἡμεῖς μὲν» ὡς γικῶν]οι δεσπότην ἐμὸν» 
Οἱ. δ᾽, ὡς ἐκεῖνον. ἦν ὃ᾽ ἔρις ερατήλάταις», 
Οἱ μὲν, παταζαι πρόσθε Πολυνείκη» δορὶ, 
Οἱ ὃ”. ὡς 9ανόν]ων οὐδαμᾶ νίκη πέλοι. 

[κάν τᾷδ’ ὑπεξηλθ' ᾿Αντιγόή «ρατᾶ δίχα.] 

1419 

1405 

14ός 

147ο 

Οἱ 



ΏνΕΙΡΙΡΙΟ ΡΗΟΕΝΙΣΡΣΑΠ, 

Αι τοχ Ἑτοος]ας Ποττ]άο Παξα ρεπιεΏς 
Μαϊτεπι αἰιάίεραῖ: ὅς Ρτανεπι ἴοπάςῃς ΠΙάΠΙΠΙ 
ΝΙΡΙ Πε {απ νο]αῖτ: αἲ ]ασγγτηϊς ΕάΠΠΕΠ 

Μαϊτεπι {Αἱηταῃς ῄσηα απποτῖς Ρτουμ[ε, 
ΑΙίοτ {οΓοτείη Ρτορίιις ὃς πιαίτεπ ΙΠΙΙΙΕΠ6 
Ἠ]κ Ίπα εαρίτ οἱ {επιφηϊπιο Ιοαᾳι: 

πει ρετίππας: πια εηἱ ππ]ίοτοῖ ΡᾶΓΕΠδ» 
ΜΗετοι {οτοςίδ. παοτίαϊ {ταις ᾳἱοφυ6: 
Αππὶοιις Ἠοίς (πάς: αἲ απηίσιι5 Γηἱζ. 

δερε]ίτο ᾳὐδ[ο Ππς ΡαΙ6Π5» επφε ὁ {Ο1οΓ 

Ἠππιο {π ΡαϊστΏᾶ: οἰνίτας Ρὲι νος πηηὶ 

Ῥ]ασαϊα Πας πέξεπας » ρα πιείΒ 
Ἶε εοπάατ ὑπ θε]ατς {4 τερπο εχεῖάἰ. 

πια ὂ., Τια οσµ]ος ἀοχίοια οσσ]αάαῖ ΠἹθος 

Νάατει (Απιαὶ Ιμπήπίδης αἁπαοντππαπυπι) 

Έτ απ ναἰσίο. ΠαΠΙΦΙο πἹο τεπεῦτ οσςειραΠί. 

Ταπι νὶοἰα Ιαόῖᾳς πιασει ἱπιραΠεπτἰᾷ 
Ῥάπεῖτ επ{[οια πποτειί ἆθ «ΟΥρΟΙΕ» 

ΏὈιτήππφας ορρίαης {αοίπις ἱπιτερίάο σι]απι 
Τιαπςβσί: ἰδα. Ίαιπαυς πηεάία ΙπῖεΓ {1ος 

Απιρίοχα πἴτήπισαο ρίσαυ5. εχαπἰηίς. ἰᾶοοῖν 
Αρπηιηϊδις Πΐπο οέΓίΗΙΠΕΠ εχοπΙξ 6Ι4Ν6. 

ΜΗ Ὀαπαϊάφ νιπαἰσαπε νἱένο Γαία» 

ἹΝοβιαῖε ποῇῄτο: ἀ[[ετεραπι {ρᾷ ἆμσας: 
Ῥατς ἃ πίποτε νυ]πις ἱπαΙείαπη ρτία5» 
Ῥατς πιοτί Ραγ σ]ογίαπῃ ααιιαίαΙα {ει ηζ. 
Αοΐςς τοµαιίε ἠπτετίπι Απιίροπο ἀιιᾶδ: 

Τρ 

4” 

459 

14709 

πΠς 
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Οἱ ὃ) εἰς ὅπλ Ἴσσον. εὖ δὲ πως προμήθίᾳ ι475 
Καῤῆςο Καδμι λαὲς οἰσπίδων ἔπι. 

Κάῴθημεν ἔπω τεύχεσιν πεΖραγµένον 
Αργεἴου εἰσπεσό]ες ἐξαίθνης «ρα. 
Κεδεὶς ὑπέςη' πεδία δ᾽ ἐξεπίμπλασαν: ἱ 

Φεύγού]ες' ἔβῥει ὃ' αἷμα µυρίον νεκοῶν 148Ο: 
Λόγχάις πιτνό]ων. ὡς ὃ᾽ ἐνικῶμεν μάχη» 
Οἱ μὲν Διὸς τρόπαιον ἵσασαν βρέτοας» 
Οἱ ὁ ἀσπίδας συλῶ]ες ᾿Αργείων νεκρῶνν 
Σκυλεύματ᾽ εἴσω τειχέων ἐπέμπομεν. " 
ἝΑλλοι δὲ τὲς 9ανόν]ας ᾿Αντιγόνης µέτα 1485, 

Νεκρὼς Φέρουσιν ἐνθάδ’ οἰκτίσαι Φίλὲς. 
Πόλει ὃ ἀγῶνες οἳ μὲν εὐτυχέσοίῖοι 
Τῃδ᾽ ἐξέξησαν» οἱ δὲ δευχέςαἾοι. 

κιν κ πα τσ το 

Ἱ Οὖκ εἲς ὧχολς ἔτι ὁὑςυχίὰ 

2 Δώμα]ος ἦκει' πάρὰ γὰρ λεύσσειν. 1ος; 
4 Πτωμα]α νεκεῶν τρισσῶν ἤδη 
4 Τάδε πρὸς µελάθροις» κουῷ Φανάτῳ. 
5 "Σκοτίω αἰώνα λΦΧό ων. 

Μο 

Οἷὐκ ἔτι µέχρι τῆς ἀκοῆς Ἰμει ἡ δυστυχίὰ τοῦ δῶματος ' πάρεστι γὰβ ὁρᾷν τριῶν 

γεκρῶν τόῖδε σώματα ἐπὶ τοῖς οἴκοις, ἐνὶ θανάτῳ ζοφερῶν ἄναστροφὴν , Ίγουν τὸν 
η 3. 



πνΕΙΦΡΙΡΙ9 ΡΗΟΕΝΙΦΦΑΣ. Ἅτο 

ΠΠ] ατπια (πππαπὲ: Ρτο[ρετὸ οαπίαπι ΓΗ, 475 
Οἶιοά οπιῆα εἹρείς {εᾶεται Οαάπιί σεπς, Ἱ 
Ἱῖα παππαΠε Εαπαῦπι πο {4 αγπαϊαπι ΠΙΒΠΙΙΠΗ. 

διὈίτο Ιπστασπῖες Ιπιροτά ΡΙὰ νοΓιπις: 

Φποπι ποπ Εετεηῖες» ατα οοππρ]ετηπῖ {ησα, 

Πα[ης επἀεπῖα τοβοτε Ππιπιεπίο Πο[ῖαπι τάδο 

Φαπριίς Παεδατ.  Οοπιροῖες νἰάοτία » ὴ 

Τιορίσα ραῖς Παἴμίπιης Ιπν]έϊο Τονί: 
Ῥατς ἱπίθτεπηϊο {ευῖα ἀείταξία ασπηϊπὶ 

ΜΙτυπτ ἵη πτθεπι, {ΡοΠα ἆε σρητε ΓπαςΠ]. 
Ῥατς Ειπέϊα Γἔαϊο «οτροτα Απιίσοπᾶ ἆπσα ι4ὃς 

Τ]εδας τοΓαή15» που {ἱς Παόξιιπα 6ΕΒΥΟΠΗ! 

Ίτα οἰνίταιϊ νἀτία Ῥοτ εοτζαπηἶπα | 
Μιεα αοοϊἀεγαΠῖ «ρτοίρετα αἴαιιο ἱππρτοίροια.. 

: Ἡ ο Ε ιά τα 

Ίο ἶαπι {οἷας. εοπ!ϊῖε 4Γεδ. 

Μαίΐα τεσα[ῖ Γοτίήπα ἁόπιμς, 1499 

ττῖα ]αππίρας Πσεξίαπἀᾶ ραῖεπί 

6οτροτᾶ» εἶαάες απίι]5 α1ἱ8» 

Φφιαᾶ οταἀε]ες ἔατο τοπεῦτᾶς 

Ὀμδίθτο Ρ851, 

ΜΜ Ο- 

"Αιδην, κληρωσαμένων, 

. 3 ο) 



σσο 

ΑΝΤ. 

ΕΤΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]1. 

Μο ΝοΣ τρ Ὁ ὁ Ἱ Κ.Α. 

Στροφὴ Άι 

π Οὐ προκαλυπ]ομένα βοςρυχάδεος 
ο "Αξρὰ παρηῖδος » 

3 Οὐδ) ὑπὸ παρθενίχς τὸ ὑπὸ βλεάροις 
4 Φοίικ) ἐρύθημα προσώπᾶ 
5 Αἰδομένι, Φέρομαι βακχα υεκύων, 
6 Κραάδεµνα δκξσα κόµας ἀπ ἐμᾶς» 

7 ᾿Στολίδα κροκόεσσαν ἄνεῖσα τρυβᾶς» 

8᾽ “Αγεµόνευµα νεκροῖσι πολύςονον. 

1Ο Ὢ Ποόλύνεμες, ἔῴυς κ ἐπώνυμος. 
ΙΙ (οΩἵ µοί µοι, Θῇξαι,) 
12 Σὸ ὃ) ἔριςο οὐκ ἔριςον ἀλλὰ Φόνῳ (όνος 

13 Οἰλπόδα δόμον ὤλεσεν πρωνθεὶς 
π4 Αἱμώι δεινῷ» αἷμαι λυγρῷ. 
15 Τύα δὲ προσῳδὸν » 
16 Ἡ τύα μουσοπόλον ςοναχὰν ἐπὶ 
17 Δάκρυσι, δάκρυσω» ὢ δόµος» ὦ δόμος, 

1497 

1609 

Ο)ὺ καλύπτουσα τῷ ἀβρὸ καὶ τρυφερῶ τής πορειᾶς της βοστρυχώδευς, οὐδὲ τὸ ὑπὸ 
σῆς παρθεγίας ποερθεγικὸν Φεύιγμα τὸ ὑπὸ τοῖς ὀφθαλμοῖς, λέγω τὸ ἐρύθημοι τοῦ προ- 

φώπου, ἤγουν τὸ ἐν τῷ προσώπῳ. αἰδουμενή, Φέρομαι βάμχα, τοι ὑπρυργὸς τῷ 
γεκύω» ιῥίψασα ἀπὸ τῆς ἐμῆς κόμης τὸ σκέπασµα » ἀΦεῖσα τή) ἀγθηρὰν στολὴν, τὴν 

Ἡρμεζουσα» τῇ τρυΦή, τὴ» ἀπὸ κρέκου βεβαμέ 2, διὼ ἡγεμόνευμα, Ἔτοι διᾶ προ- 
ποµπήω., τῶν γεκρων πνλύστονον», καὶ πολλῶν-στεναγ μῶν πλήρη. αν αἲ, ἰὢ Πολύ- 

εικᾶς, 



ΕΥΕΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΦ6ΑΛΕ. ο. 

Ιον οςδ τκο»ρ ας ί ο α. 

ΒΙΤΟΡΗΟ Ἰ. 

ΑΝΤ. Νοι ἱανοπίΐος απιοταία σθῃας. 
ι Ίνομ ταπιροτίθας Ίεπο Πιαπεοπ]. 

Ὑείατα οοππᾶπι: ΠΟΠ ν{ρ]παί 

Φίσπα. Ριάοτῖδ Γ40 Ιαπϊπίρις ο αχος 
ςοϊπι]απίοπι. ἔοέτα. ΤΙΡΟΤΕΠΙ., 

Έετοτ ιῖ Ῥασς[ο εοπείία /ωπας, 

δοά {απετείς οροταία {ας[ῖς» 

Φαταία οἵοςο {οἷα ἀείεόία οε[: 

Ῥατίτος ἵεριπεῃ οΓἶπα]ε 1αςϱῖ, 

Έπει, ἁάς Γαπι τΠ[δις πιδεῖς, 
ΜΝΙπΠΙΙΠΙ: ΥοΓΙΏ ΡΙ ΏΟΠΙΟΠ. οἱ 1ΐ 9. | 

ον. 9 Ροϊγπίεςς» Βαρῆε Τηοβίς: 15ος 
ο εθααπαυαπα πος Ἡς 15 ία {αῖτ» 

Θεά Έετα οδάςδ αἀάϊία οσάϊ 

Τοϊαπι Οεάϊροἆάς ροριυ]αῖα ἆοπιΙπι» 

Βαησυΐπε ΕΙ, [ησιήπε ἀτο. 
Θπεπῃ ππο Ι:Πάπα Ιαοειηίδ, αμῖ αιιοά 
1,αεΠιτ]πηϊς σαππςη τίς Ραταδο ο αδος 

Ώοππας ὃν, πἰπαΙα πα [οταπάα ἀοπ]ι]ς » 

Ττὶο 

σειρές, ἐγένου ἄρα ἐπώνυμος, Ἠγουν αὐτὸ ὃ ἐπωνομασθης , τουτέστι Φιλόεικος, 
ἐριστικές: ὤμοι µοι Θήβαι. (τοῦτο διὰ μέσου.) ἡ σῇ δὲ ἔρις, οὖν ἔρις, ἂν δήλενετι, 

2 κ / Ν ὰ ἔ. ο) ή - ΄ / ο” 

ἀλλὰ, Φόνος κραθεὶς, καὶ ἑνωθεὶς, Φόνῳ» λέγω αἵματι καὶ Φόω δευῷ καὶ χαλιπῷ, 
ὤλετε τὸ» δόμον τοῦ Οἰδίποδος. τί ὁὲ στοναχὴν τραγωδητὴνς 3 τίνα στοναχῆν 
ὀμμελη ἔνδακρυν, ὦ δόµος» 

Ανα. 
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19 Ανρκαλέσομαι» 

109 Τρισσῷ Φέρουσά γε σωµα]α σύγγου»» 

40 Ματέρα, καὶ τέκνα» χάρματ Ἐρηνύος» 

01 “Α δόµον Οἰδπόδα πρόπαν ὤλεσευ 

9 Τᾷς οἰϊγρίὰρ ὅτε 
93 Δυσξυνέτου ἕυνε]ὸς µέλος ἔγνω 

24 Σ2ΥΥὸς, ἄσιδα σῶμα Φονευσας. 

Στροφή Μ. 

Ιώ µοι µοι» μᾶτεθ» 

Τίς Ἑλλὸς, }ὃ βάρεαρος» 
Η τῶν πἀροιθεν 
Εὐγενε]ᾶν ἕτερος 

Ἔτλα κακῶν τόσωνδ᾽ 
Αἵμα]ος ο κερίου » 
Τοιάδ᾽ ἄχεα Φανερά; 
Ταάλαιν ὡς ἐλελίζω 
Τίς ἄρ ὄρις» ἢ δρυὸς ἢ 

1Ο Ἐλάτᾶς ἀκροχόμοις 

ΧΙ ᾽Αμϕὶ κλάδοις ἐζομένα » 
102 ἸἩΜονομάτορος ὀδυρμοῖς ἐμοῖς 
13 Άχεσι συνῳδός 

νο ο) θννι - ο ὸ 

πσαο 

{512 

Αἴ- 
Ἀναιαλέσομαι, Θέρευσα ταδε τὰ τρία σώματα τὰ συγγενικὰ , λέγω τὴν μητέρα κοῦ τὰ 

τέκνα. τὴν χαρὰν, καὶ ἡδονὴν, τής ἐρωνύος, καὶ τῆς κωτόρας τοῦ Οἰδίποδος. Ἡ , ἐριγλὺς »᾿ 
ὤλεσε παντελῶς τὸν οἶκον τοῦ Οἰδίποδος , τότε μὲν ὤλεσε, δυνάμει δὲ, οὐκ ἐνεργεία, ἔτε., 
ὦ πύτερ, ἔγνως τὸ µέλος, ἥτρι τὸ αἴγιγμα, τῆς δυσερμηνεύτου Σφιγγὸς, συνετὸς 

γεγέµεγος, τὸ σῶμα αὐτῆς Φεγεύσας, ἄντὶ τον αὐτῆν περιφραρτικῶς. "Ιώ µοι (διὰ 

ὠέτου.) τὶς Ἑλληνικὴ Υ9Υ Ἰ βαρβαρικὴ , ἥτις ἕτερος τῶν ἔωπροσθεν εὐγενῶν, αἷμα- 
τος 



ΒΝΒΙΡΙΡΟΙΣ5 ΡΗΠΗΟΕΝΙΡΡΑ ΕΣ. τος 

πα {αηρηίπεα ο οορπαῖα ΠΠ] 
Όοτροία {ατο ρτοβταῖα ΓΕΤΕΠ: 

Μαϊτεπι ὃς παῖοδ, δαιιόῖα {να 
Μαρηπα Μερατα» πϊ[εταπι ὉςάΙροάϊς 
ὋΟυα ταπο εωρίε να[ῖατε ἀοπΙΠῃ» 

Οὗππ ρειρ]εχί οαιπιϊπἰς α{έΠα 1519 
ΜΙΐέςετ πει ἀοέτα πιεπῖε το[οίνεῃς 

Τ,είο Πποπ[Πτιπι γοσαἰο ἆαβῖς, 

ΜίΤΟΡΙΟ {Π. 

' 

Οι] Οταἱασεπήτη» αιῖς ἱοπρῖπααο 

Ῥατραγς ΟΓΕΙ1 αι5 γε] πο[ο». 

Υεἱ Γιπίοτί ποῦδἠῖς ἄνο. 

Ειήο ταπῖας Ρεττυ]ς ππα αι δΑ Ισῖ5 

αηριίπε ΡωΠᾶςδ» 

Οσα τοῦοτείς ρεπάπία ταῖς» 
Απ αδίοσπα {18 {τοπάς {εάςπς 
Μαῄία νο]μστῖ σεπἰττίος ο ΓεΏ5 

Μήεα οοπεεπει ἱαπιςπῖα Ιαναῖ 

Οεππίταπα τεάάεης Γτί[τε ρεππεπί!» 

Οι- 

τος καὶ γένο υς ἄνθρωπε: ου ὑπάρχειν τοιαύτας λύπας Φαγερᾶς ὑπέμεινε τοσούτω» 
κακῶ, ὡς ἐγὼ δήλονότι» τάλαινα εἰμὶ ἐγὼ. πῶς ἐλελίζῳ καὶ ταράττομαι " καὶ τίς 
ἄρα ὄρνις Καθεζομένη ἐπὶ κλάδοις τοῖς κατ ἄκρον κομώσή, υ] ὄρυος } ἐλάτης, στε- 
βήθεισα τῆς μητρὸς» συνῳὸὸς, καὶ δύµφωνος, ἔσται τοῖς ἐμοῖς ὀδυρμαῖς ἐν ἄχερι 
μαὶ λύπαις; ᾿ 

, ν ες 
ο 
.ὖ 



14 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣ 4ΑΕ 
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1ό 
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25 
26 
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20 

29 
30 
341 
32 

33 

34 

Αἴλνο αἴ2γμασιυ 

3Α. τοῖσδε προσακλαίαι 
Μόνα ὃ᾽ αἰῶνα δάξουσα 
Τὸν οἴεὶ χρένον ἐν λειξομέγοις 
Δάλρυσιν ἰαχήσω. 
Ἰή/ ἐπὶ πρῶτον ἀπὸ χαίτοας 
Σπαραγμεῖσι ἀπαρχὸς βάλλω» 
Μαϊρὲς ἐμᾶς ἐν διδύµοισιω 
Γζλακος παρ µμαςοῖςν 
Ἡ πρὸς οδελζῶν 

Οὐλόμεν αἰκίσμα]α δισσῶν» 
Ὀτόοὶ, ἐτόῶοὶ » 

Λεῖπε σὲς ὀόμὲᾶς» 
᾽Αλαὸν ὀμμα Φέρων, πάτερ 
Γεραιὲν δεῖζου» Οἰδίποδα, 
Σὸν αἰῶνα µέλεον, ὃς ἐπὶ δυμασι» 
᾽Αέριον σκότον ὄμμασι σοῖσι βελῶν 
Ἕλγεις µακροπυὰν ζωάν. 
Κλύεις. ὦ κατ αὐλὼν ἀλαύων», 

Γεραιὸν πόδα δεµνίοις 
Δύςανον ἰαύων. 

1ος 

1530 

Στροφὴ: 

εἷς αἵλινου καὶ δ1ήνον ἔ) αἰάγμασι καὶ δρηρητικοῖς ἀπηχήμασιν, ἤ τις ἐπὶ τούτοις: 
κλαίω μόνη δὲ τὸν ἀεὶ χρόνον, τοι διωπαντὸς, ἰχχήσω καὶ θρηνήσω ». διάίξουσ»΄ 
τὴ» ζωήν ἐν σταζοµένοις ὀχκρύοις, ἐπὶ τίνο πρῶτον βάλλω ἀπαρχᾶς (ου ἀνάθη- 

μα) ἀπὸ τῆς χαίτης. Ἴτοι ἀπὸ τῆς κόωης διὸ σπαραγμῶν.  πότερο» ὀηλονότι πα- 

ρὰ τοῖς δυσὶ μαστοῖς τοῦ γάλακτος τῆς μητρὸς , Ἡ πρὸς τὸ οὐλόμενα αἱγίσματα τῶν 

ὀψτών ἀδελφῶν » ἤτοι πρὸς τὰς ἀξίας Απώλείως πληγὰς των ύφ ἀθελφῶν; Φεῦ, 



ΕΥΕΚΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙς5ςΑΣ, 155 

Οιρα» ἴπξε]]α Ιαομτϊπιίσαιια Πιισῃς 1529 
Ληπος ἄεραπῃι Πεδῆϊς ανἰ, 

. 

Οἱ Ρπ]α «ΟΙ1Φ {ερΙπεπία ἆαδοδ 
Ἠϊσπε αδετίρις» ἆθ αιιαὶς πἰνθιιπι 1625 
Ἱας ρατνα δἱΡἱ  Εταϊταπ 8η Ρροιίας | 
Ώαῦο νιποτῖρῃς ἆοπα οαρίῇ]1 
Ἰαπιίαπα ]αζεὈτίς Ῥτοσθάς Εις 

«ασο νιυ]εα Γρεόδαπάε [πε ᾽ -. 

Ὄα. ἆα πα[οταπι «οΙΠετο γἱίαπι, 
Οι ἴγαλῖς αἴζο «αἴςοτο οἰδιι[ή5. 
Ἐχ απο ἴεπεδτί οσο ας 1:38 

Ὅαπιπατο ἴμος. ΠΙΠο γαρυς αἱ 

1 πεΠ ΟΡΕΙΓᾷ5 ο ΠΠο ΠΙΘΠΙΡΙα ἴοτο 

, Ὀε{Γε[ Ίοσᾳς. Αιάΐσπε ραίΐςι 

ρίτο- 

ὢ π τάτερ ἀλδὲ, ὃ Φέρων ἔμμα τυφλὸν, λίδε τοὺς σοὺς δόµους. δεῖξον, ὦ Οἰδίπους, 
τὴν σὴν ζωὴν τὴ» ἁθλίαν, ὅστις, ἐμβαλὼν τοῖς σοῖς ἐμμασρ ἄορασίαν καὶ τύφλω-- 
σι, ἐπὶ τοῖς δάμασῳ ἑδυνηρῶς ἀνύεις ζωλν ἐπὶ πολὺ παρατεωομένη» καὶ µακρο- 
Χρόνος. ἀκούεις σὺ ὁ πλαγώμενος κατὰ τὴν αὖλην καὶ κατὰ τὸν οἶκον ἰχύᾶν, καὶ 
διατρίθων» καὶ κιῶν ἐν τοῖς δεµνίοις γΗἡβραιὸν πέδα ὀύστηνον, τοι γεροτικὺν 
ἁθλίω Ἡ Ἠορείανι 

το Δ4 



δ6ό ὉΤΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

Στροφὴ 5. 

ΟΙ 1 Τί μ. ὦ παρθέε. βακηρεύμασι 

2 Τυῷβλᾶ ποδὸς ἐξαγα[ες εἰς Φῶς » 1535 

3 Λεχήρη, σχό]ίων ἐκ Φαλάμων» 
4 Οἰκτρόώτοις δχκρύοιςν 
5 Πολιὸκ,. ἀὐθανὲς αἰθέρος εἴδωλαν 

6 Ἡ νέκυν ἔνεθεν, 
7 ὪΗ π]ανὸν ὀνειρονε 

ΑΝ ΑΠ ΑΣ π . 

ΑΝΙ. Δυσυχὲς ογγελίας ἔπος οἶσην 1540. 
/ 3, ” ὁ 

Ὢ πάτερ κ ἔτι σοι τέκνα λευσσει 
3 ”/ ν 

Φιίοςν οἱδ οἕλοχος ο παρ βκκ]ροισιν 
Εόδὰ σὸν τυβλόπεν ἅ Φεριπεύμασι 
Αἰὲν ἐμόχθει» πᾶτερ, ὦ μοι 

ΟΙΔ. οἵ µοῦ» µο ἐκῶν παθέων» δες 
Πάρα γὰρ σενέχει, καὶ τὰδ οὗτεϊ, 
Τρισσαὶ ψυχαὶ ποίι µοίρ» 

Εἰῶς ἔλιπον Φάσς» ὦ τέκνου, αὔδα 

ΑΝΤ. Οὖκ ἐπ ὀείδεσι, ἃδ ἐπιχάρμασι» 
᾽Αλλ” 

ο 

Διᾶ εί ὡπαρθενς σύ» ἐλεειοτατοις Σακρύοις ἐξελθεῖ ἐποίήσαο ἐκ τῶν ζοφερῶν θ- 
λάμων ἐρείσμασι τυφλοῦ ποδὸς κλιήρη ὄντα ἐμὲ τὸν ὑπάρχοντα εἴδωλον ἀφανὲς τοῦ 
6, πολιὲν., Ἡ γεκρὸν καταχθόνιο», Ἡ πτηνὸν ἐνείρον; ὀυστυχΊ ἀγχγελίαν κοµίση» 
οὖν ἔτεζωσι τὸ τέκγα σου» οὐδὲ ἡ γυνή σον, ἥτις τὸν τυφλό σον πέδα θεραπεύ- 

ὡασι 



ΟΕΕΡ. 

ΑΝΤ. 

ΕΝΕΙΡΙΡΙ6 ΡΗΘΕΝΙΕΦΑΣ. 

ΦΙΤΟΡΗς. ΠΠ. 

Οιιίά πια πὶσεῖς {1δξιπι εμαἰαπαῖς 
Εἰειὰ ν]τρὸ» βεπιίτιφια νοςᾶςν 
Οπ]ά πια Ἰεέίο ρτοᾶίτο {δες 
Ῥαςμῖο «πουπη. ἀιιοεηῖο Ρροάρπῃ 
ΟΩυίά πὶ νίναπι τε[ῖο σαἀανοί» 
Αυι οχ/οᾳ ας ἀπαθτα Γαρογ[ίε5, 
1. ονἰδ αμῖ {οπιπὶ ττΗ15 Ιπιαρο 

ρῶνις Γοτῖοί πιπιῖας απτοςς 
Τα ΠΟΠ εοτπΙΠῖ ρίσποτα ]μσβιῃ» 
Ῥοπα πες σοπίΙΠΣΧ”» τεδίπιεη ἱεπεῦτίς 

ΟΩις ἁπίος ταῖς, «πώ εἰεαθαπτῖθ 

Εις, Πεα αἁοπάαπ] , ἐωϊεία ρταἆις. 
Πει ραίόσ, επαι 

ΟΡΕΟ. Έπαιι αἰῑαπεί » Παϊᾶ ὁ ἀοίοιας 
Βὶ Βετο νοίος» Τε[απι σοπηίξι]5» 

Οαπιοταάθ πιαπαῖ. {5ά αιο {πιο 
Απίπια ραπΊτετ ἴτες Ταεο «πτεηῖ 
Ρὶς, παῖα » ΡΙςςΟΓ. 

ΑΝΤ. ο ἱπ[αίταης ΠΡΙ, Ῥειομ]ίο; 

157 

α.9. 

1σ49 

1σά5 

δθᾷ 

΄ 2 »., σ.) πα - , 9 
μζσιν δεὶ μετὰ μόχθου: ὡδήγνει. ὤμοι Ἓγνεκν τῶ» ἐμὰν συμφορῶν». πάρεστι γὰρ 
ἐτενάζει» διὰ τοῦτα καὶ βοᾷν. λέγε, ὦ τέκνον , τρεῖς ἄνθρωποι κατὰ ποίαν τύχη», 
ἁατὰ τίνα τρίπον., ἀπέθανον ' οὖν ἐπιχαίρονσῶ, οὔτ ὀειδίζοσα 9} λέγω τοῦτο, 

ν.8 
ἀλλ 
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ἈΑλλ᾽ ὀδύναισι λὲγω σὸς ᾽Αλάσως 1950 

Ἐίφεσι βρίων» 
Καὶ πυρὶ , καὶ σχετλίαισι µόχαις» 
Ἐπὶ παῖδας ἔδλ τὰς σὲς ὁ ὢ πᾶτερ. 

ΟἵΔ. οἵ μοι αἲν αἷ. Α. τί τᾶδε σενέχείς» 
ΟΙΔ. οἵ µοι τέκνα. «Ἀ. δ) ὀδύνας ἂν ἔξας» 

Εἰ τὸ τεθρππά γ ἐς ἅρμαια λεύσσων 1σσς 
ἸΑελίου, τᾶδε σώμο]α νεκρων 
Ὅμμαιος αὐγαῖς ἔπενωμας. 

ΟἵΔ. ἸΤῶν μὲ ἐμῶν τεκέων Φανερὸν κακώ. 
Α λ 2 νλ -- τάλαιν᾽ ἄλοχος- 

, , / ΄ 

Τύμ μοι ο τέκνο ὠλε]ο µοίρᾳ ; 

ΜΟΚΝΟΣΤΡΟΦΙΚΑ 

ΑΝΤ. Δάκουκ γοςοὸ Φανερὼ πᾶσι τιθεμένα» να σόο 

Τέχεσι μαςὸν ἔφφερεν» ἔφδερεν» 

το Ἱκέτις ἱκέταν αἰρομένα. 

Έδρε δ) ἐν Ἠλέῆραισι πύλαις τέκνα» 

Λωτόζρόφον κατὰ λείµακα» λόγχαις 

Κουὸν ἐνάλιν 1:69 

Ν]άτηρ, ὥςε λέο]ας ἐναύλὰς 
ΝΊαρ- 

ἀλΧ δδννωμένη, καὶ συνιλγοῦσα τὴν φυχή)" ὅτι ἡ σὺ πακοῦπιμο υίὰ, ὃν ἔδει µέχρι 
ο στήν, καὶ ἀρ' ἡμᾶςτους παῇδας κάτλντησεν οὐχ ὁσίως» Φογώιις μάχοις ξίφε- 

δί τε βρὶ ων “κδὶ πυρέι δίατ{ τᾶδε κ«οτάστένεις; ᾿μειζέλως ἂν ὠδυναθνς » εἰ, ος 

ὀφ]σλωσὸι ἐ ἔχων ἑρωντας ἀφθεώρας τ2ύτονς κειμε ους γεκρούς. τῶν ἐμῶν τέκνων ὃ ῥένατος Φχγερὸς ἀπὸ ποίας αἰτίας ἐγένετο, ἡ δὲ τόλαινα ἄλθχος τίνι µοίρᾳ, ἤγουν 
κατὰ 



ΑΝΤ. 

ΟΕΕ. 

ΔΝΤ. 

κωτὸ τίνα τύχη», ὤλετο. 
αἵρουσο, ἔφερε τοῖς τέκνοις ἑκέτις αὐτοῖς ἀπελθοῦσα. 

ΕΝΒΙΡΙΡΙΟ ΡΗΟΕΝΙ558ΑΕ. 

Βεά εοτάο ἀο]εῃδ» ἀῑσαιη σεπίτοι: 
Τυα. αι σἱαάΐος Ρισπαραια ἴπ]ςθς 
ΕαππαδαΠο ΓεΓιΙΠῖ 2 εἴἰΑΠΙ Π8ΓΟ5. 

Ἐαΐα {οαυυπέίς. ΟΒΕΟ. ΡτοΙ π(ει, ιο} 
Ουίά ία ϱαιαὶθ ΟΕ, Ρτο]ίς ἆαππιπε 
Οµηάοία πισω. ΑΝΤ. Έαπῃ Ρος πιεάἰος 

Έυα τταπῃταῖ γίτα ἀοίοτες» 

»ί ααπάγήμρος Ρπαοί ουτγᾶς 

Οοιοταπ] αεἰες {Αΐνα νἱάοτεῖ» 

Ρατίίοταια ἆατεί ἀῑεδϊία επἴαπι 
«οτροτα Ιαίο Πεταῖα εααγί, 

(ᾖαάες {οὐῦο]ῖς {αϊ ποῖα π]θα». 

Φε ἀῑσ» οοπίαηπα ᾳἱα πιοτῖ ρειῖ ο 

ΜΟΝ ος Τα οκΗ ςΑ. 

1,αεΏτίηιας αρΊπεπ. νὶάϊε ἀττιππρῦς. 

Μεαιο ἱπσρμάεης. Γαρρίίσε {αρρίες 

Οοπήϊις ἱπ[α]ἰκ ρεξτοτο πιάο: 

Ύρεια παξὶς Γρεξζαπόα ἁἆαραῖ 

Ῥοτιαπ ρτορῖοι ἶ8εαῖ Εεζεγαιε 
ΜΝΜοδίϊα ῥια(1ς εοπ{ιιτρῖε δὲ 

Ῥ]τπ]ά {οίοῦ» εοπ/απριίπεο 

υπο Ιπ[ο]ἰκ. ατεα Ὀε]]ο. 

153 

1556 

1555 

«ἀχ5ός 

χσόςσ 
Ηῖς 

Δάκρυα θρηνώδη Φανερῶ πᾶσι ποιοῦτα μαστὲρ ἱκέτην 
εὗρε δὲ ἐν ταῖς Ἰλέκτραις πύ. 

λαις κατὰ τὸν λεικωνα τὸν λωτοτρόφον τὸ τέκνο ἡ µήτηρ ἐν πληγαϊ Φώεν, ὥστε: 
Αέρτας ἐν τῇ ἐπούλει µακχοµένονς» 

λόγ5 



1όο ΕἘΙΡΙΠΙΔΟΥ:  ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ: 

Ἱθαρραμένᾶς, ἐπὶ τραύµασιν ἀἴμαῖος» 
'Ηὸ] ψυχρὰν, λοιδὰν Φονίαν» 
“Αν ἔλαχ' ᾿Αϊδας, ὤπασε δ) "Αρης. 
Χαλκόκρόιον δὲ λαξᾶσο νεκρῶν πάρα 1970 
Φάσγανο, εἴσω σαρχὸς ἔδαψεν. 
"ΑΥχι δὲ τέκνων ἐπεσ᾽ ἀμθὶ τέχγοις. 
Πάνα δ' ἐν ἅμαιι τῷδε συναγα[εν 
ἱἈμετέροισι δοµοίσυ ὤχη ες, 
”Ὢ πάτερ, ὅς γε τάδε τελεν]α. 1575 

1Η ΑΔΗ Ῥοο στ, 

ΧΟ. Ὦολλῶν ὑπῆρξεν Οἰδίπου κακών δόμοις 

Τόδ᾽ ἦμαςσ: εἴη δ᾽ εὐτυχέσερος βίος. 
ἘΡΕ. Οἵων μὲν ὔδι λήγεθ, ὡς ὥρα τάφε 

Μνήμην τίθεσθαι. τῶνδε δ᾽. Οᾷπου, λέγων 

"Ακὰσον ' οἀρχὰς τῆσδε γῆς Εδωκέ µοι 1550 
Ἐπεοκλέης σὸς παῖς, γάμων Φερνὰς διδὺς 

Αἵμοι» κόρης τε λέχ]οον Αντιγόνης σέθεν. 

Οὔκεν σ᾿ ἐάσω τήνδε γῆν οἰκεῖν ἔτι. 

Σο” 

- 

4) αι ις µανετόμενα κοι»ὸν πόλεμο» . ῥυσία» διῶ ῥ ῥρῆς αἱματος Φογικοῦ ψδν φυχραν. 

ἡν ὁ "Αιδνς ἔκληράσοτο, παρέσχε οὲ ιὁ "Αρης. λαβοῦσα δὲ Φόσγανον Χαλκήλατο». 
ὑπὸ κλκοῦ Ἰλασμενον, παρ νεκρῶν, δίδω τῆς, σχρκὸς ἔαντ τῆς εβαψεν. ἔτεσε δὲ 

παρα 



οΠο. 

ΓΒΤ. 

ΕΝΕΙΡΕΙΡΙ5 ΡΠΟΕΝΙΦΕΘΑΣ, 

Ἠϊε αιιαΠεταπί νιἶπετα {αΐτος 

Ατεγπα παπα: σαι Ματπιατὶοί 

Ώιο εαιτίαπίες ἆς οοπιπΠἰ 
γαἱϊα Ισοπο5. 1αΠΠΠΙΙΕ ϱΓΙΟΓΕΙΗ 

Οεἰάιμπ Ματίς {ῶνί ἱπιρογίις 

1σαπὲ Φεγςδίο Πρατα Ιον]. 
Νηπιίο Πέτα εὐπα νἰέξα ρατεῃς 
Ώε πιοτίεπῖιπῃ «ο{ροτα ἆιέαπι 

Ἑπίαπι Τρία Γιος ερῖε ἵπ απ. 

6εεἰαῖε ϱοπίτΙΧ» παῖος Ιπίετ 

Ῥπτορίςιαιιο {1ο5. ἸΜΙαία οί ποῄίτα᾽ 
Ὀοπιιϊ ἀεῦὈαπς αισιπαα ἀσὴλπι 
ἅγπα {οἰνίε «οπρείῖα ἀἱθ. 

ΑΜ ῃ 

Ί,αχ πο Ἱπᾶασπας Οεάΐρο εἶαάες επ]: 

οἷε αιια {εααεΙς νίία Γουεηπατίος. 
Ίαπι {αοΐτο Ηπεπι ρἰαπό πα: ἴθπιρις πἹοπος 
Οἵτα. [ερα]εμιί σρείε. τὰ νοιο, Οεάΐρε, 

ΟΩιοά {αδοι αμάϊ. Ναί Πιοοσίας ΕιΙΙ5 

Νατις {οτοΓε!α νο]μῖε ΑπίΙΙΡΟΠΕΠ πιοι]ς 

ιτ ΠαὈατοϊ ΗΦΙΠΟΠ. ἆο5 παϊΠὶ ταση ἀα{15, 
Ἐσο ΠΕ Ππαποταο Ππίδις5 ἴἵο ΠΟΠ ΠΠαΠῃ. 

ασσ 

1575 

1589 

Ναιπ. 

παρὰ τοῖς τέκγοι.. παντα δὲ τὸ ἄχη, ἤγσυν πῶσας δὲ τὰς λύπας, ὦ πώτερ, ἐν, 
σπώτῃ τῇ ἡμέρᾳ συνἠγαγεν ἐπὶ τοῖς ἡμετέροις δώμασιν ὁ θεὺς, ὃς τοῦτα πληροϊ. 

. Ὁ. 
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Σαρῶς γὰρ εἶπε Τειρεσίας, ἑὶ µή ποτε, 
Σ8 τήνδε γν οἴκβν]ος. εὖ πράξει πόλιν" 1686 

᾽Αλλ᾽ ἐκκομίζη. καὶ ταδ᾽ οὐχ ὕξρει λέγω» 
Οδ) ἐχθεὸς ὤν σοι, δα δὲ τς θλάκορας, 
Τὸς σὲς δεδοικῶς µή τι γῇ παθη ΧαΧοΥ. 

ΟΙΔ. Ὢ μοῖ, απ ἀρχῆς ὥς μ᾿ είθυσος ὤθλιονν 

Καὶ τλήµον)» εἴ τις ἄλλος ὠνβοώπων Ἐφυ" 1590: 
Ὃν., καὶ ποὺ εἰς Φῶς μητρὸς ἐκ γουῆς μολεῖν» 

Αγοον ᾽Απόλλων Λαΐῳ μ᾿ ἐθέσπισεν 
Φονέα γενέσθαι πατρός ὦ τάλας ἐγω. 
Ἐπεὶ δ᾽ ἐγενόμην) αὖθις ὃ σπείρας πατὴθ 
Ἱτεύει µε, γοµίσᾳς πολέµιον πείδυκέναι᾿ 1995 
Χεῆν γὰρ θανεῖν νυ ἐξ ἐμΒ" πέμπει δὲ µε» 
Μασὸν ποσα. θηρσὶν, ἅθλιονο βοράμ. 
Οὔ σωζόµεσθα. Ταρ]άρου γὰρ ὤφρελεν. 
Ἐλθεῦ Κιβαιρὼν εἷς ἄξυσσα χασµα]α» 
Ὃς μ’ ὁ δωλεσ᾽'' ἀλλὰ δελεῦσαι τέ μοι 1όοο 

Δαίμων ἔδωκε ΓΠζλυξον ὦμίδὶ δεσπότη». 
Κτονῶν δ) ἐμμύ] πατέρ ὃ δυσδαίμων ἐγῶν 
Εἰς μγ]ρὸς ἦλθον τῆς ταλαιπώθου λέχος» 
Μα]δοίς τ) οἰδελθθοὺς ἔτεκο», ἓς ἀπώλεσοιν 

᾿Αρῶς παραλαξων Λαΐω» καὶ παισὶ δούς, 1όο “ 

Ωά 

Σ), ώς. « Ραὶ τόχη., λίαν ἔπο ήσας ἐμὲ ἀπ ἀρπῆς ἅθλιο» καὶ τλήµονα, ὣς οὐδεὶς- 
ἄλλος τῶν ὠὀνθρώ; των ἐγένετο. ἐν, ἐμὲ ὄνηλονοτι.. καὶ πρὸ τοῦ ἐλθεβ εἰς Φῶς ἐψ 
της νομῆς τῆς μητρὸ 9 ήτοι ἐν της 9ε»νήσειος τής μητρὸς : ἐβέσπισεν ὁ "Απόλλων 

τω βγω, ἄγοο, Ἴτοι μὴ 3 γε εννηλήναι ὀφείλοντα, γεγέσθει-φονέα τοῦ πατρός. -Φεᾶς 
ἵαὶ ἐγώ. ἐπεὶ «δὲ ἐγεγόμην, ἥτοι εἰ Φώς ᾖλθον.. πάλι ὁ ίσπ. είρρς ιπατὴν ᾳθλιος 

γοµίσος γεγονέχαι πολέμιον». αἀπέμειτο δὲ κ-- ἔκτεινέ µε, ητοι κτεναί μὲ ἔμριεν 

εῦ αὐτω ἐξ ἐμοῦ. πέµπει ἂξ μες ἀγτὶ τοῦ εξεπεμψεν ἐμὲ,, ποθοῦμτα μαστὸν, ἥτα 
« 

ᾖπο- 



ΕΥΕΙΡΙΡΙ5 ΡΠΟΣΝΙΦΦΑΒ. κτδ. 

Ναϊπ οἰψίταιί Γαία Τίτεβας σαΠΙΕ 

Ἱπίε[α , ἁαπι {ὰ Ἠπιίτεπι ποβταΙῃ ἴεῃοας, 118ς 

Όυατο εχαιπάαπι ε{ξ. πες πἱδί Ιπ[α]το. {Επί 

ὓοας ἴρποοι οάίο: [οδά ἴμας Ειτία5 ΕΠΠεΠς 

Ιπιροπεία ἄνεο ριδ]εῖς Ππεπι πια]ῖδ. 

Ο Ῥα[σα, αὐαπι {πι πατι5 ΙπΓο]Ιχ οσο» 

ΜΙ(ετααα Παιίδ ηβρίαπι ππογῖα Πα» 1599 

Όιισίπ ποπάαπα ἵη οτᾶν ]ηςίς ὃ ππατγο οά[έηπα 

5οο]ετὶδ Ρετεσῖῖ ρατγίοϊάαἰΙ ΤΕΙΙΠΙ 
Οοτιῖπα ΕΠαωβίς 1,αἳο {αἴα ΙΠάϊςαΠ5. 

κ εἀἶίο ππο[ίεας οχἰΕΙΠΠΙ ραῖςΓο 

ΠΠο/[ίοπιαήε οιθάἰξ, ὃς Πιθα ριςγοτίεΓα τος 

Ἁ/ι]ε πποτῖς πποΥῖεπι. 1,αἲὰ ΠΠαϊΙΕΙΠΟ ΡΙΕΓ 

Ώερυ]ῇ1 6τρο» Ῥραδ]υπ πιίτεου {οι : 

Ταπιοπ τοίετνοτ. ππδΓ[ις Πι[ορηῖϊ {οἱο 

Ἱ παπι ΟΙτΠστοα σαάαῖι ἵπ ἵπεοτηᾶαια {ΡεςΙΙῃ» 

Όιοά πιε εἀμσανίε. ΊΙπάς ῥωπππίατοπα παϊἡί 16ο 
Ἐχίροτε νίταπι τερο {10 Ῥοΐγδο ἁατιτ. 
Αι πιοχ Ραΐοιπο [ππριίπο α{ρει[ᾶς ΠΙαΠΙΙ5 
Τυ, ριάεπάμπα, πιαϊῖς ἵπ Π][ει ΤΟΓΟ5» 

Έταιοι π]οας Τρί Ρτοίΐδ» Πει απαπι Ρροτά(ά! » 
Ῥαττί οκ[δοταῖι5» οχ/[εοταϊῖοι Ποειύιῃ. 16” 

ΟΡΕΡ 

Ὁπομάζιο ἕντα., βορᾶν ἀθλία», γενησόµεγον δήλογότιν θὴρδν, ἀντὶ τοῦ θηρῶν." 
οὗ, καὶ ὅπου, σωζόµεθαω, ἀντὶ τοῦ ἐσώθημεν. ὤφελε γὰρ, ἀντὶ τοῦ ἑ έ 
ὁ Κιθαιρὼν εἰς τῷ άσματα, καὶ εἰς τὸ σχίσµατα», τοῦ Γαρτάρευ, ὕ 
καὶ τὰ βαλύτατα, ὃς οὐκ ἀπώλεσεν ἐμὲ, ἄλλὰ ἔδωκεν ἐμοὶ ὁ δαίµων ὃον εὔύσαί τε 
ἀμφὶ δεσπέτη» τὸ 1όλυβον. κτανὼν δὲλὸ λυστυχὴς τὸν ἐμαντοῦ πατέρα, 1λθο εἲς 
δυνάφειαν τῆς ταλοιπώρου μητρὸς, ἔτεκέν τὲ παῖδας Φδελφοὺς , οὓς ἅπωώλεσα., λὰ. 
βὼν ἀρᾶς παρὼ τεῦ Λαϊου καὶ δοὺς τοῖς παισι»- 

Ντα  εύ 



ιό ΕΤΡΙΠΙΔΟΙ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙΕ 

Οὐύ γὰρ τοσᾶτον ὥσύνειος πιρυχ' ἐγὼ» 
Ως) εἰς ἔμ᾽ ομματ)» εἰς τ᾿ ἐμῶν παίδων βίου 
"Άνευ Φεῶ» του ταῦτ ἐκηχα;ησάμην. 

εν τί δράσω δη ὁ δυσδαύµων ἐγω. 
Τις ἡγεμων µοι ποδὸς ἁμαρ]ήσει τυβλᾶ ». 1ότο 
"“Ηδ᾽ ἡ θα ᾶσα; ἕωσα γ ἂν σᾶφ ον ὅτι. 
ἸΑλλ' εὔτεκνος ἕννωρίς» οἱλλ᾽ ἓκ ἔσι µοι. 

ἸΑλλ) ἔτι γεάζων αὐτὸς εὕροιμ' ἓἂν βίου ; 
Πόὺεν; τί μ’ ἄρδην ὧδ' ἀποχ]εύεις, ἱΚρέον»; 
᾽Αποχ]εγεῖς γῶρ', εἴ µε γῆς έξω βαλεῖς. αιότ 5, 

οὐ μήν γ’, ἑλίξας ἀμίδὶ σὸν χεῖρας γόνυ» 
Κακὸς φωνξμαι τὸ γὰρ ἐμόν ποτ εὐγενὲς 
Οὐκ ἂν προδοίήν ἔδε περ πράσσων κλκῶς. 

ΚΡΕ. οί γ εὖ λέλεχ]αι, γόνα]α μὴ) χεώζευ ἐμα. 
Ἐγω δὲ ναίΐευν σ᾿ κ ἑάσαιμ' ἂν χθόνα. αόρο 

Νεκρῶν δὲ τῶνδε, τὸν μὲν εἰς δόµὰς χρεὼν 
Ηδη κοµίζειν, τόνδε δ᾽, ὃς πέρσων πόλιν 

Πατρίδα σὺν ἄλλοις ἦλθε, Πολυνείχους νέκυν ». 

Ἐκξάλετ᾽ ἄθαπτον τῇσδ᾽ ὅρων ἔξω χβονάς. 
Κηρύξε έἔπαι δὲ πᾶσι Καδμείοις ταδε ιίος 

Ὃς ἂν νεκεὸν τὸ) ἢ κατατέῴθων ἆλξδ 

ἛἨ 

οὐ γὰρ τοσοῦτον ὑπαρχω ἀσύνετᾶς » χαὶ ἀνόητος, ὥστε ὤνεν του, καὶ τινὸς, τῶν 
θεών ἐμηχονησαμην ταῦτα εἰς τὰ ἐμῶ ὀμματα » καὶ εἰς τὸν βίον καὶ τὴν ζωην τῶν 
ἐμῶν παίδων. εἶεν., κοὶ ἔστω, ταῦτα, τί δῆτα ὁρᾷσω ὃ δυστυχὺς ἐγώ; τίς ἄκο- 
λουθήσει μοι ἆδηγ ὃς ποδὰς τυφλοῦ; ϱ ή θαγοῦσα ἥοε, Ἴγουν ᾗ Τοάστη: ζῶσα γρ 

ἂν οἶδα. σαφως , ὅτι ἐγένετο ἡγερὼν. δηλονότι. ἀλλ’ ᾗ τῶν καλῶ» ταν ων δυάς: 

ἀλλ οὖν ἔττι µ.ι. ἀλλ ἔτι γεάζων., ἤτοι ψέος ὢγ, εὕροιμι αὐτὸς πόρον ζωῆς ; ἵ πέθεν, 

ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς ' τί α ποκτείνεις ἐμὲ . ὦ πρέον, οὕτως ἄρδην καὶ παγτελῶς Σ ἀπὸ. 

ετεεῖ; γὰρ, εἰ ἐκβαλεῖς ἐμὲ ἔξω τῆς γῆς. οὗ μὴν ἑλίξας τᾶς χεῖρας περὶ τὸ σὺν 
” μι), 



ΕΝΜΑΙΡΙΡΙ5 ΕΗΟΕΝΙ55ΑΕ. «τό 

Νοπ ρεᾶχις ΙΠι1 ταίο {ς οπιπίς {ασίε, 
νι πὶ ἄεοτιπι «οδετεπῖ Ίτα, «πηεῖς 

{ηβοπβας οσι]ίς δε πιος ΠΠτρί Γονεπι. 
δεά Ἱ[α πηϊεο. παΏς α]ά Ιπαῖρίαια πα]{ει 
Οἱ Ἠάπς εἰπεῖς ἀρχίοια ποξζεπ Γὰρεῖ; 1όιο 

Ἠσο αὐάβ ρετοπιῖα οῇ 9 νίνα Εεοῖῇοι, {εἷο. 

Ρατ ΒΠοτυτῃ ὁ {εά ίαςοτ [πνα πεςθ. 

Ταπι πεπιρε τεβαῖ , αὐηϊ ρατει νίδπα» νίροτ: 

Αι υπἆο αΠσ[ο» Νε αιίἀ οσεἷἀϊς Ότεοπε 

Ἄαπι, ραϊτίᾶ {4 ρε]ῇς, ὅς νἰῖαπι περᾶς. 1όις 

δοᾳά ποπ ὅ- Ιάεο σεπῖδας αἀνοίνατ ταῖς 

Μοιι {ιπαδεας. απαπ]ροῖ (πνιπα εοποῖ 

Εοτταπᾶ , πε[αῖε αἶτα ποὺ!]ῖτας ρταπῃῖ. 
ΕΒΕ. Ι,αιάο ααοά 1ῖς αὐῇῃίπος ραβΐδις πιαππτ: 

οσο ἴο πππποτο Ππίοις5 πο[τίς νοιο. τότο 

Ίαπσιας ὁ ἀποδις αἰίεταπ εχαπίπεπι ἆοπιῃς 
Ῥυπο[ία εαρίθε: αἰτεταπ », Ῥαϊτίς ἶατες 

Οι Ματιο {νο Ρεζήτς Ιππαπιατήπ ρτοσι] 

Ῥτοίϊοίεο», Ῥαϊτίο παπο αποσις θχίοΓΓΘΠΙ Γοἶοι 
Τυπῃ Ισεχ ΡεΓοπΊπεπι Τ,αὈάαςί ρορι΄απα {οπεί:  τόςΣς 

Θμἱσαιής ΡεΓαπητο «ογροΓί ἴετταπι ἁαδίς 
Ρ]ο.. 

γον. Θανοῦμαι δειλός. τὴν 8ο ποτὲ οὖσαν ἑμοὶ γεγγοιέτητα, οὖκ ἂν κατάλίποῃαι, 
καίπεσ πράσσων ὀυστ υκῶς. σοί αἱ καλῶς λέλεχται μὴ ὀέλει τὸ ἐμὰὸ γώα- 

τα ἥτοι μὴ χοήζευ ἅπτεσθαι τῶν ἐκῶν γογότω». ἐγὼ οὲ οὐκ ἂν ἑάσαιμί σὲ οἰκεῇ 
ΤΗΣ 2θύα. ὠὡπὸ τῶνδε δὲ τῶν νεκρω» τὲν µε». γ ουν τὸν Ἐτεονλή», πρεπον κομί- 

ζειν ἤδη εἰς τοὺς δέμου-- Τόγδε δὲ, λέγω τὸν νέων τοῦ Πολυνείκους, ὃς ἦλθε σὺν 
ἄλλοις πορθήσων τὴν πατρίδα , ἐκβάλλετε , καὶ ῥίψατε., ἄταφον ἔξω τῶν ὅρων τῆσὸε 
τῆς χθονός, κηρ υχθήσεται ὁ δὲ πῶτι τοῖς Καόμςί οις τάδε ' ὃς ἆλῷ. καὶ κρατήη. ὴ 
καταστέγων α καὶ τιμών, τόνδε το» νεκρὸ», 

Χ 3 ἃ κα» 



τό6 

ΑΝΤ. 

ΚΡΕ. 
ΑΝΤ. 
ΚΡΕ. 
ΑΝΤ. 
ΚΡΕ. 
ΑΝΤ. 
ΚΡΕ, 
ΑΝΤ. 
ΚΡΕ. 
ΑΝΤ. 

ὶ καλύπτων }Ἡ« Ότοι θάπτων, θάνατον ἀγταλλάξεταις, 
σαφής Ἂν Ίψεται θάνατον. αυηρύξεται δὲ (κατ ὢ κοινοῦ) ἐᾳν ἄκλαυστον 
ϱ3/ τοῖς ὀργέοις. σὺ δὲ, ὦ .Α, ἐ 
σε «χυτ τὴν ἔψω 

σα Ὦ)ν ἐἔπε 5  ἓν 

226. ἂφρο νά γε τῷ βονλεύματα 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ1ἱ, 

Ἡ γΥῇ καλύπ]ω» Φάνοῖον ονταλλαξέ]αι. 
[ αν δ᾽ ἄκλαυσον, ἄταφθον, οἰωγοῖς βορὰν.] 

Σὺ δ, ἐκλιπᾶσα τρπτύχων Ὀθηγᾶς νεκρῶν» 
Κόμιζε σαντήν» Αντιγόνη - δόμων ἔ ἔσω 1619 

Καὶ παρθενεύν» τὴν ἐπιονσαν ἡμεραν 

Μένασ᾽, ἐν ᾗ σε λἐκ]ρο Αἵμονος μόει. 
τὪ πάτερ» ἐν οἷοις Σι » ὤθλιοι » χακοῖς ; 
Ὡς σε σεγάζω τῶν τεθγηκότων πλέον. 
Οὐ γ2ρτὸ μέν σοι βαρὺ κακῶν» τὸ ὃ᾽ οὐ βαρὺ» 1615 
Αλλ’ εἰς ἅποαν]α δυςυχὴς ἔδυς, πάτερ. 
᾽Ατόρ σ ἐρω]ῶ τὸν νεωςὶ κοίρᾶνον, 
Τί τόνδ᾽ ὑδρίζεις πατε ἀποςέλλων χθφός 
Τί 9εσμοποιεῖς ἐπὶ ταλαιπωρῳ γεκρῷ. 
Ἐτεοχλέους βελεύματ᾽, οὐχ ἡμῶν» τοίδε. 1649 
"Αύροα γε καὶ σὺ μµωθὸςν ὃς ἐπίδου ταδε. 
πῶς» τάντέ]κλμεν οὐ δίκαιον ἐκπονεῖν. 
Οὐκ, ἣν ποηρά τ᾽ ᾗ., καχῶς τ εἰρημένα. 
Τί ὃ; αἱ δικαίως ὅδε κυσὶν δοθήσεῖαι. 
ούς ἔγνοµον γὼρ τὴν δίκην πρσσεσθέ νυ. 1όή5 

Εἶπερ γε πόλεως ἐχθέὸς ἤ ἦν», οὐκ ἐχθρὸς ὤν, 
Οὐκῶν ἔδωκε τῇ τύχη τὸ δλίµονα. 

Καὶ τῷ τά θῳ νῦν τὴν δίκην παρασχέτω. 

Τ/πλημµελήσας» τὸ µέρος εἰ μετῆλθε γῆς, 
ΚΡΕ. 

ὔγσυν ἀντὶ κόσμου καὶ τῇξ 
στον. ἄταθφθον. 0- 

ὅσα τοὺς θρήνους τῶν τριῶν γεκρῶν, κόµις ζε 
. ἄντι τοῦ ἐν τῷ παρθενῶνι ὠένε, περιμέγοῦ» 

γε; σὲ τὸ λέκτρον. καὶ ἡ συνάφεια. τοῦ Αίμο- 
» Καὶ σὺ µωρος, ὃς ἐπείσθής τάδε εἰς πέρας ἀγαγεῖ. 

πινς 

τῶν δόµω»., καὶ π 

ῥχομένην ἡι τρ  γ 



Ε]οταπινθ {ετία, πιοτίε {ρρ]σίαπαι Ι1εῖ. 
Ῥαΐσαι νο]μοτας πιιάμς., Ι]ασΠτπιαδΙ15. 

Αι τὰ τεΙπα ες πἱρ]ίοίς Πηόξαπ1 πεοίς 
Απιῖσοπᾶ» τεᾷάς ἴο ριεἰίαγάπι οἱἼοτο, 1630 
1ήπιεπαιια (θινα., Γαία ἁιπι νεπία: ἀῑες, 
Οιτα πο[νει Ησπιοι το {1ο {οεῖοι ἴοτο. 

ΑΝΤ. Ἠει., απαπία ππἰ(θεῖς σοπίίος τι α ἵπομδας ! 

Έ]6ο ΙΠΙΘΙΟΠΙΙΟ5». {6ά ἴΧΙαΠῃ ρτανίις νἰςεπι. 

ἣΝοα ἴο νοεσανίε ἵπ {1 Ῥρατίεπι ἀοίοι, 1605 

θεά αιιἰσαιϊά αἰίς ΠεΡί]ε α[, ἵπ το Ἱπσνηῖε, 

Τα αμϊ τεερπίες αἀππονες [εορίτΐς πιαη5» 

Οιίά Γαία ππϊ[εγί ραϊγίς αχἰ]ο σιανας 
Οιμά ἵπ ῬετεπιίΙπῃ Ἱπτα οοη/[Ιειῖς ηοναβ 

ΘΒΕ. Ιεος] Πα» ποπ ηλθα ο [επεσηίίᾳ, 1ό4ς 
ΑΝΤ. Πσιιά τα-ῖα: ἴμ πεο οΡίεαιιεης τοξὸ βιοῖς, 
ΕΚΕ. ΊΆοππο εχ[εαιῖ ππαπάαϊα [ας Γρίπη αδοι 2 

ΑΝΤ. Νοπ ἱπιρθιαῖα {ητθ πες ης εχ/οφΠ, 

68Η, ΎἈΝοππο ἴ]α ππετι]ε ραδ]απι σαπῖθις ἆαεί 5 

ΑΝΤ. ΟυίΠ ἵΠα ρῳπα οπἰηϊπ]δ, «πιο πονπισί.  τόής 
6ΒΕ. Δι Πίο ραϊτία Ὀε]]α {αε]εταία Ιπει]τ, 

ΑΝΤ, Οµοάσιπαια Ῥε]ο ἀεδιε, {οἰνίε πεςο, 

οκ.  Οτπίπ ἱπ[ορι]έεας Ιπ[ιροτ ρῶπας ἔοτας, 

ΑΝΤ, Ῥατίοπ Ῥαϊειπα {οιεῖ 4π Ρρεῖεια ο[ὲ {οο]ας 5 

ΟΝΕ, 

.- ν - ιν οὗ δι ν νο ο ος ρ » κ. πῶς τὰ προστεταγµένα οὗ δίκαιον ΤελεΏ; ουκ. ἔννομον τιµωρίαν ἄπαιτεῖτε αὐτὸν, 
γαι, φησιν, ἔννομον, εἴπερ Ίν ἐχθρὸς τῆς πόλεως , οὐκ ἐχθρὸς ὧν.. τοι οὐκ ἆφε 

3 Ν ο ὡ « ῃ κα. ΜΙΑ ν α διά . ἳ ς ξ δἶναι ἐχβοὸς. οὖν ἔδωκεν οὖν τῇ ἀποβάσει τὴν Ἠδλασι» δαίμονα οὲ Ὠνοί τὸν ἐξ 
Π Ν / ΄ ᾽ κ ' Ὁ ν η 

εἱχαρμενης μαὶ δαίμονας: θάνατον. καὶ ἓ) τῷ ἐταθιοσμῷ τὴν δίκη» διδέτω.. τί 
ν/ Σ μα Ὁ , ασ, 4 Πλάη ο ώς ὡί μάς 

ὤμαρτήσας τὸ ἀνήκον αὐτῷ µέρος εἰ ἐζήτησε» 

λον 

αν. 
δγὰ 



τός ΕΥΡΙΠΙΑΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]. 

ΚΡΗ. "Αταβος ὅλ᾽ ονὴρι ὧς µχθής, γενήσειαι. 165ο 
ΑΝΓ. Ἐγω σφε θάψων κῶν ἀπεννέπη πόλις. 
ΚΡΕ. Σαυτὴν ἀσ ἐγγὺς τῶδε συνθάψεις νεκρῷ. 
ΑΝΤ. αλλ) εὐκλεές τοι δύο Φίλω κεῖσθαι πέλας. 

ΚΡΕ: Αάυσθε τήνδε» κεὶς δομᾶς χομῖζε]ε. 
ΑΝΤ. Οὐ δᾷτ), ἐπεὶ τᾷ)᾽ ὲ µεθήσομαι νεκοξ. τόσς 

ΚΡΕ. "κοιν ὃ δχίµων» παρθε’ οὐχ ἅ σοι δοκεῖ 
ΑΝΤ. Κῴκεῖνο κέκρῆαι, μὴ ᾿Φυξοίζεσθαι νεκρούς. 

ΚΡβ. Ὡς οὔτις ἐμᾖὶ τῷ») ὑγρᾶν φΦήσει κόνι. 

ΑΝΤ. Ναὶ πρὸς σὲ τῆσδε μητοὸς Ἰοκάςης, Κβέσδ. 

ΚΡΕ. Μάταια μοχθεῖς' αὶ γὼρ ἂν τύχοις Τάδε. 1όόο 

ΑΝΤ. σὺ δ) ολλὸ γεκρῷ λδτροὰ περιραλεῖν μ΄ ἔα. 

ΚΡΕ. "Ἓν τότ ἂν εἴη τῶν ὤποῤῥήτων πόλει. 

ΑΝΤ. ᾽Αλλ) ὦμίὶ τραύµατ’ ἄγρια τελαμῶνας β1λεῦ, 

ΚΡΕ. Οὐκ ἔσθ, ὅπως σὺ τόνδε τιµήσεις Υέκυν. 

ΑΝΤ. Ὢ Φτατ᾽ ἀλλὰ σέµα Ὑε σὸν προσπτυξοµαι. 1669 

ΚΡΕ. Οὖκ εἰς γάμᾶς σὺς συμ/δορῶν κτήση Ὑγόοις. 

ΑΝΤ. Ἡ γὰρ γαμᾶμαι ζῶσα παιδὶ σῷ ποτε. 

ΚΡΕ ὨΠολλή Υ ἄνάγκη' ποῖ γὰρ ἐκβεύζη λέχος. 

ΑΝΤ. Νυὺζ ὦρ' ἐκεύη Δαναΐδων μ’ ἕξει µία. 
ΚΡΕ. ὨΕἶδς τὸ τόλμήμ᾽, οἷον ἐξωνειδσε). 16το 

ΑΝΓ. Ἴσω σίδηρος, ὄρχιον τέ µοι ἕήῤος. 

ε 
δγὼ αὐτὸν ὀέφων κὰν ἄπαγορεύῃ ἡ πέλις. σαυτὴν ἄρν συνοσψεις 
ἐγγύς. ἆλλ᾽ ἓν ο» δύο Φίλους κεῖσθαι πλγσί2». οὐδαμῶς κου ᾗ 

νεκροὺ οὗ χώρισθήσομαι. Τούτο εΥρι}ε} ὃ δαίνω», τὸ μὴ ινα τὸ» ἄδελφὸ σου, 

ος . ἆ σοι ὀρκει. }ωσχε» ὅτι ορδεις τοῦτον ὀλψει . ἑασον ταφήγαι, ὦ Ἐρέον, τὸν 
Ἠ2λυνείκη», πρὸς τῆσδε τῆς Ἱοκώστης ὤντ (βολε ὢ σε. µαταίως, ἀκαίρ ώς μοχθεῖς, 

αἰζοῦσα τάδε» οὐ γὰρ ἂν τύχας. κἂν θὲρμᾶ ὕλατα ἄφες µε περιβαλεῦ τῷ νὲ- 
κρῷ. 



ΕΝΕΙΡΙΡΙΟ5 ΡΗΠΟΕΝΙΘΡΑΣΥ. 

ΟΕΕ. ἹΜαπεδίί ἱπ[ερυίεας.; ος εἰδί {τ {αἰίς, 
ΑΝΤ. Ερο πα {οἶναπ, οἰνίτας ᾳιαπηνἰς νοιοξ, 
οΚΕ. Τιδί Γεριἱομταπῃ Ρρτοσίπιὸ ΓΓαϊτεπῃ Ρ8Γα5. 

16φ 

Ἱόςς 

ΑΝΤ. Ηὶς πιοτῖο Ι1βρί, 4ἱο5.8Π1855 παρηιήι ε[ ἆθοιις, 
ΕΚΕ. Αυτίρίτο Γαπλ]ἱ Παπς ἱπιῖππα ἰπ Ρεπεϊτα]ία. 
ΑΝΤ. Μο νἱ αὓ Πο οοτροἵα Παιιά αἰ]ᾳ αθ[ῄτα]ος, 
ΟΕΕ. ἈὈεοιτανίϊ αίει. Υίτρο» αἰιαπι τοῖς, Ώεις. 
ΑΝΤ. ΓὨεοστενῖτ Ιάρπι πποττμῖς ρατοί δις. --- 

ΟΚΕ.. Νεααίς ρετεπιξῖ οοἵρι!5 Ίιος σἱεὈίς. ἵαρα.. 
ΛΝΤ. Ἐορο ἴε Ρε Ἠπιρίαία ππαϊτίς [οσα ΟΤδ6οΠ. 

ΟΠΕ. Ἑτι[έτα Ιαῦοτας: ος ΙΠεχοταδί]ε εΠ. 

ΑΝΤ. Ρειπῖτε {αἱτοπα «οἴρις ηὲ ΙΥΠΙρΡΙΙΕ ΙάΨΕΙΑ. 
ΟΝΕ. Ηϊίς, «1 Ρεί ΙΤΌΕΙΗ νείία, ὃς πος αάάἰ γοίο, 
ΑΝΤ. ναι ορ/ίσατε γιίπετα Ίνδο {αἶτεπῃ Ὠπο, 

ΟΕΕ. Ερο., αἰΙα[εεµπαιε Γιετίε οείαπα, ναίο. 

ΑΝΤ., 14βαΡο ἵαπιεπ ος ο{ε ΠΠ, {ταῖει ΕἰΡί. 

οςΕ. ἸΜίίσετε τήτειη πυρεῖἰς ΙΠ611η σοα.νθ, 

ΑΝΤ. Ερβόπε αϊ Ἱαραία Π]ο α[ρίείας ε1οΣ 

ΟΠΕΚ. Ἱτα ε[ῖ ποεσε[ς : πη]]α οοπίησίί Έιρα σῇ, 

ΑΝΤ. Ώξε[ πα Πιπετο Παπαϊς: 4εσεἆαπ ρτερῖ, 
«ΕΒΕ. Έπ αυαπ {αρειδίε ο Ιαηῖτας ἵπ γαιοῖς ἴΗπιος3 
ΑΝΊ. Τε τε[ος, επ{ῖ5, «οπ{εῖμπα Ιπεπίϊίς πιθις, 

16ςς 

ιόύφ 

εόές 

1679 

ο 

κρῷ, κἂν περὶ τὰ ἄγρια τραύματα, τὰ ἀπηνη κκὶ ἐκπληχτήρια, ἕκ βε βαλε 
τελομῶνα, Ἰγουν δεσµάν. οὐκ ἔστι ερόπος, ὅπως σὺ εώνδε νέκυ» τιµήσεις, 
Φίλτατε Πολύνεικες ἀλλὰ προσπτύξοµαι κἂν τὸ στέµα εου, ἐπεὶ οὗ συγ χωροῦς 
µαι θάψαί σε. οὐχὶ κτήσΒ τοῖς γόθις ενμφορὰς εἰς γάµονς δοΐές, δἶδες εἶκν Ττολο 
ψηρᾶν τὴν καύχηει ἐκαυχήσκτο; 

.. 
“ο 



79 ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ ΦΟΙΝΙΣΣΑ1. 

ΧΡΕ. Τί δ’ ἐκπεοθυμῇ τῶνδ” ἀπηλλάχθαι γάμων. 

ΑΝΤ. Συμβεύξομαι τῷδ' ἁθλιωτάτῳ πατρί.. 

ΚΡΕ. ᾖΓεναιότης σοι, µωρία δ᾽ Ενεςί τις: 

ΑΝΙ: Καὶ ζυθανᾶμαί γ”.. ὡς µάθης περχΠέω..  τόσς 
ΚΡΕ. , ὁ φονεύσεις παῖδ᾽ ἐμόνὶ λίπε θα 
ΟἵΔ. "Ω θύγάερ, αἰῶ μὲν σε τῆς: προθυµίας" 

ΑΝΤ.: Αλλ' εἰ γαμοίµην» σὺ δὲ μόνος Φεύγείς» Ἰάτερ ». 

ΘΙΔ. έν εὐτυχᾶσα, τᾶμ’ ἐγω σέρζω κακά. | 

ΑΝΤ: Καὶ τίςσετυκθλὸν ὄντα Φερατεύσει» πάτε.  αιό8δο 
ΟἵΔ. Πεσὼ. ὅπε µοι µαρα» πείσοµαι.πέδῳ. | 

ΕΑΝΤ. Ὁ.δ᾽ Οἰδίους πᾶ» καὶ τὸ κλεύ αὐίγμαα. 
ΟΙΔ. "Ὅλωλ”' ἓν ἦμαρ ὤλδισ'». ἓν δ᾽ οπώλεσεν. 

ΑΝΤ. 'Οὐκβν. μετασχεῖν κὠμὲ δεῖ τῶν σῶν κκκῶν. ; 

ΟΙΔ. Αἰσχοὸ Φύγ} Ὀυγατρὶ, σὺν τωβλῷ πατρι. ᾽ 168 ο 
ΑΝΤ: Οὐ σµῴρονσῃη Υ ἀλλὰ. γεναίᾳ, πάτερ. 

«ὉΥΔ. Προσαγα!ε νῦν.μει μητρὸς ὧς. ψχύσω σέθε). 

ΑΝΤ. Ἰδὺι γεραιᾶς Φιλτάτης ψκῦσον χερί.. 
Οἵδ. Ὦ μῆτερ 'ὦ Συνάοφ οθλιω]άτη.. 

ΑΝΤ: Οἰατρὼ πρὀκεῆᾶε, πκντ ἔχεσ᾽ ὁμᾶ κακά, 16ᾳ9) 

ΟΙΔ. Ἐτεοκλέους. δὲ π]μα, Πόλιωείους τεπᾶ,. 

ΞΑΝΤ.. Τώδ' ἔδαάδην σοι κεϊσὀου; ὠλλήλοιν πέλας, 

Οδ. ἸΠρόσθες τυθλὴν,χέρ ἐπὶ πρόσωπα δυσυχ]. 

{ΑΝΤ. Ἰδ, Φαόῖων σῶν τέκνων ἅπτου χερί. 
ΟΙΝ; 

ο οπ αν ώ τό κα τἍ, προθυµίας ν οὗ θέλω δὲ. τοῦτο ποσα. καλῶς ὃ ἂν ἔχε , εἰ ἐγὼ. γφροίμηρ.ι 
μαὶ σὺ μόνος Φεύγεις, πάτερ; «ἄλλ᾽, εἰ γαμοίμην, τί, σε τυφλὸν ὄντα κυθβερνή- 
«ο; τετὸν κδίεοµαι ἐν ἀκινῳ το τόξων ὅσον μι µεῖρα. σὸ δὲ κλέος τοῦ Ο,δίσο-- 



ΕνΕΙΡΙΡΙΣ ΡΗΟΕΝΙΘΦΑΣ. Ἅτπ 

ΟΛΕ.. Ου τατίο Παή {ασετε 9 Γλαίαπιαπα ἱαςοῖὸ 
ΑΝΤ. Μετί ρατεπῖίς θο {οτΠ. «ο1Π65. 
ΟΝΕ. Ὁεηοτοία πιεις είξ απίπιυς ἱπρτιάεπς 191. 
ΑΝΤ. Όππι ρα πιοτίαςΣ πος 4οφίε πῖ ποτῖς νοίο, 1675 
ΟΝΕ. Ἰ Ῥτοίαρο: πο τή Εἰίαπι οεσίἀες πιεΙΠ). 
ΟΕΏς Μεα παῖᾶν Ιαμάο βρεείπεη ερτερίαπη Ιπάοί!ς, 
ΑΝΊΤ, Έρο τ6 εχ[ι]απῖθ πιριῖας {αεετειῃ, ραῖετ 5 

ΟΕΡ. Ὁσίπ ε[το {εἴχ. παπί αποά ἱπειηδίες Εεταπα. 

ΑΝΤ. Ὁσίς ἀείπάς οποῖ ἀϊτίρει µτεβας νίατη 3 1όδᾳ 

ΟΕΡ. «απιρί ἴαςερο Ρρατίε αιιᾶ Ρτϊπὰπι οα4 ατα. 
ΑΝΤ. ΝὈἱ χε νετρα θρἡπρίς 2 αδί ηυπς Οεάίρυς 2 
ὉΕΡΌ. Ῥεανίε Πία Ίπ ἀίθςν ὃς Ρετάἰάϊε. ον 
ΑΝΤ. Άοα σε τηῖ ἆεοεε ε[ε ρατείρεπι πηα]! ον 
ΟΕΡ. Αι: ἵητρθ παῖΒ ρᾶίτᾶ 6µπῃ οσο Γ1ρ8. τό. 
ΑΝΤ, Νο Παμᾶ γετυπῃ «οτὰς ΠιαρπαΠΙΠιο {αρίΐ 

ΟΕΡ. Όυο ἴαπι ρατεητῖ οοτρι5 υξ ἑπραπι 159, 
ΑΝΤ. Ασσεάθ» ὅς ἄτιις ἴάἈρα ἀῑεέις {επίς. 
ΟΕΕ. Ὁ ππ][ετα οοπίηπαπ», νε ἀῑςεπάα 65 Ραί6ῃ. 
ΑΝΤ. Μι{εταπάα», αιιαπίας 1Πέεεν Ὥθια» εἶαάες ἰασεεῖ 169ο 

ΟΡ, Ἰ δί πμπς Ετεος]1ς ππεπιῦτας Ρο]γπίσες οι 
ΑΝΤ. Ῥοττεένς αἰτετ αἰτεγήῃ ἱηχία ἰαςεῖ. 
ΟΕΡΏ,. Όα «σα γι]της Πεδ]]ΐς ραἱρεῖ Ίπαπας. 

ΑΝ Γ, ἶαςεῖ πρεηῖες ἀεχιτα 451 Ὠβίος {1ρετ, 

ΟΕΡ. 

Δες ποὺ ἕσται, χαὶ οἳ ἀσαφεῖς λόγοι ποῦ εἶσί; προσάγανέ µε, ὕα ψαύζω τῆς μήν 
Ἀρὸς σου Ιδοὺ ψαῦσον διὰ τῆς χειρὸς τῆς Φιλτάτης γεραίᾶς. ὦ μῆτερ καὶ γυνή 
μου ἀθλιωτάτη, ἐλεεινὴ αρόκειται, ὁμοῦ πάντ’ ἔχευσα τὰ κακά. ποῦ δὲ τὸ πτῶ- 
“μα ο μμ ααὶ τοῦ 'Ἐτεοκλέους ἐστί; οὗτοι ἐξηχλωρένοι κενται πλησίον 

ιν πλ ημά . 
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ΟΙΔ. 
ΑΝΤ, 
ΟΙΔ. 
ΑΝΤ. 
ΟΙΔ. 

ΤΑΝΤ. 
ΟΙΔ. 

μμ ο Νο ΟΕ σα κας 

ΑΝΤ. 

ΟΙΔ. 

ΑΝΙΤ. 

ΟΙΔ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ, 

ὮὮ Φίλα πεσήµατ᾽ ἄθλή οἴῤλία πατρός. 

τὪ Φ/λτοῖον δᾷτ᾽ ὄνομα Πιολυνείκους ἐμοί. 
Νὸν χρησμὸς. ὢ παῖ, Λοζις περχύε]αις᾽ 
Ὁποῖος, ἄλλ ἡ πρὸς καχκοῖς ἐρεῖς κακάς 

Εν ταῖς ᾿Αθήναις κατθανεῦν μ ἀλώμενον. 
ΠΠοῦ; τίς σε πύργος Ατθίδος προσδέἕέΊαι. 
Ἱερὸς Κολωνὸς» δυµά 9 ἵππία 9εΒ. 

Αλλ εἷα., τυζλῷ τῷδ᾽ ὑπηρέτει πατοὶ» 
Ἐπεὶ ποοβυμῇ τῇσδε κουᾶσθαι Φυγῆς. 

0 εἷς Φυγὰν τάλαια»» 
Ὄρε[ε χεῖρα Φίλα» 
Πχτερ γεραὲν πσμπίμαν 
Ἔχων ἐμ, ὥςε γαυσίποµπον αὖρον, 
Ἴδὸ πορεύοµαι» Τέκνον » 
Σύ μᾶ ποδαγὸς αθλία γενξ. 

Γενόμεσθα, γενόμεσθ ἄθλιαί γε. 
Δῆτα Θηξαιᾶν 

Μάλιςα παρθένων δή. 

Πόθι γεραιὸν ἴχνος τίθηµι » 

Βάλ]ρα πρὀσῴεό» ὦ τέκνορν 

ΑΝΤ. Τᾷδε τᾷδε βᾶθ/ μοι» 

1όο5 

17οο 

1705 

1719 

Τᾷδε 

ὦ τοσφιλή πτώματα ἅθλια πατρὸς ταλαιπώρου καὶ ὤλίου, »ῦ, ὦ θύγατερ, ἡ 
γοῦ Απόλλωνος τελειοῦτδι μαντεία. ὁποῖος πρησμὺς, ἄρα πρὸς τοῖς κακοῖς λέξεις 
κακά; ἀλλ ἄγε ὑπηρέει τῷδε τῷ τυφλῷ πατρὶ, ἐπεὶ πρέθυµος εἴ κφινωνεῖ µου 

αᾶς ἑξορίκς. "Απιθ, ὦ πάτερ γἡραιὲ, δἰ Φνγῆν τάλκια πάρεχε, δίδον χεῖρα 
πρεσ- 



ΟΡΡ. Ἱπ[αι[ία πΙπίαπι «οτροτα ἱπ{απ[Η ραϊτίς. 

ΑΝΤ. Ο απίπια ᾳποπάαπα σατα, Ῥο]γπίοςς, πεί, -,- 
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16ος 

ΟΕΕ. Νεπιρε:Πος {πρεεται: Γε]ρΏίσατη αβποίσο βάσπι, 
ΑΝΤ. ΑΠαιοά πο ἵαμία Ρο/[ξ ππαἷα οχροσ]ᾶς πα] απι 
ΟΕΡΟ. 

ΑΝΤ. Φα τερίο» αἱ ἴε ρᾶ[58 ΑιΠεπατυπα γοσαεἳ 
Οἱ 9. Άιοςς Οοἱοπί, Ώστα Νερίιπο ἁοπιις. Ἱ ι 

ΑΝΤ. 

ΟΣΕΡ. 

ΔΝΤ. 

ΟΕΕ. 

ΑΝΤ. 

αροσφιλ , ἔχων ἐμὲ ποµτία»» μαὶ ὁδηγ ὃν καθ πνρη» (Σανσιτομτο», 

των Θμβαιῶν παρδέγων ἁθλιώσατοι « κυγχάνομ εν. ἐς ον μέλλω σας διαπέµπουσα». 
ὧδε πορεύθητι ὑπὸ ἐμονν. τὸ ἴχγος τιθένκε; ἐκεῖ χειραγώγεί µε. 

Εατα]ο ποδίς πτδο Οεοτορία πποζῖ. 

Αετα ΙΕφαπιόΠ Ἠπίοπα Ρε ́  (οπίς 

Λάος, ρατεπεῖό απία εοπἠ(τατί Εήραπι. 

μ.ο ν΄ τας Ἕ ισα 1 Αι 
5 

Ίαπι το][ε σγαἆιαπι Λουίς ΗΝ 

Μ/Γεταπὰς {επεχ: ΡΟ Ρᾶΐ5 1969. 

Ἰλαδττίκαιο νίῶ» αμα]ς ρείασο 

Ῥτοίρετα ρίείας Γετῖ αΏτα ταῖς». 

1,επταπῃ π1ονςο 14ΤΠ. Πϊᾶ» Ροάσς μβν 

λα 1{οτα. οιταΏΤςΙΠ ἀῑπβς ον δεν 

Μήετα Ἆει οογεὸ ” 4 μση ποια 

Τοα]]ας απαµαπΙ ϱαάπιεα τα]ιςς 

Οια ρατίο {1005 {ο[ας {επίο 

Ῥοπετα Ρίαπτας ὁ ἆα» ἆα Ῥασυίαπι ῃ 

Ουἱ επ(ε Γεηῖς Ριατοπέθξ΄ ἴξ6γ. 

ας 1, Ρανίὰος. Πίο Ροπε ᾿εταᾶης, 

παί 

17ος 

ε 

- 

ζ τὴν τῶς 



απ Β{ΡΙΠΊΔόΥ ΦΟΊΝΙΣΣΑΙ 

ποσο Τᾷδε τᾷδε πόδὰ τάείν 
Δ .».ν α . ο α 

Ὡς ὀνείρον ἴσχυν Εχω. 

ΟΙΔ. Ἰώ, Ἰῷ δςυχεςάτας 
ο Φυγᾶς ἐλαννει τὸν γέρο] μ᾿ ἐκ πατρας, Στις 

τελος Ἱῶς Ἰῶν δεν δεν ἐγο τλάς. 
ΑΝΤ. Τ/τλᾷς, τί τλᾷς; 1χ ὁρᾷ Δίκοι κακὰς 

Οὐδ' ἀμείξε]αι βρο]ῶν ἀσωεσίας. 

Οἵἷδ. “Ὅλη εἰαὶ, μᾶταν ὃς ἐπὶ 
Καλλήικονν εἀράνιόν τ' ἄδκν ν 1720 

Γαρθένη πκόρας | 
Ὅσ το Αἴνμ ἀσυνέ]ον εὐρων. 

: ο αμ 
«Άν. ΣῴιγΙὸς ἀναθέρεις ονειδος » 

"Απαγε τὸ πάρος εὐτυχήματ αὐδῶ». 
Τάδε σ ἐπέμεε µέλεκ παθε2» : 

1 ρίι ” 

Φυγάδὰ πατείδος ὤπο γενόµενον» 1724 
. ὑτρο ἐν κ. ϱλττο 

Ὢ πάτερο 9ανεῖν που. ᾿ 
« Ν 

Ποθεινὰ δάκρυα παρὰ Φ/λαισι 
εἰ Παρθένοις λιπᾶδσ᾽» ἄπειμι 

. ο | 9 

Παταίδος ὠπόπρο γοίας, 
᾽Απαρθένευτ᾽ ἀλωμέα, η 

: πας ΟΙΔ. 

σῷδε τῇδε τίδει» ὦ πάτερ» τὸν πέδα, ἔχων Ἰσχὺνο ὥστε ὄνειρον ν σαθρὰν καί ἀνν- 

πόστατον. ἰὼ, ἰὼ ἔνεκα τής ὀυστυχεστάτης Φυγής καὶ ἐξορίας, ὦ Ἀρέαν δηλονό- 

τι, ὁ ἐλούνων καὶ διώκων τὸν γέροντα, ἐμὲ δήλονότι». ἐκ τής πατρίδος, ἰὢ ἐγὼ 
τλὰς καὶ ὑπομείάο, ὑεινῶ καὶ χαλεπά. - σί τλῷςι τί, Φμσῖν, ἀεὶ λέγεις ὅτι δει» 

νὰ τλᾷς ; εἰ γὰρ καὶ συνεχῶς αντὸ λέγεις, ὅμως κἡὶ δίκἠ τοὺς κακοὺς οὐχ ὁμῶν οὐδὲ 
µετέρχεται αὐτῶν τὰς ἄσελγείας καὶ ασυνεσίας. ἐγὼ εἰμὶ, ὃς ἦλθον ἐπὶ μοῦσαν καὶ 
«οφίω µεγώλην, καλλίγικον καὶ γικηφέρν εὐρὼν τὸ αἴνιγωο τῆς παρθένου κόρης], 

νν 



ΕΝΕΙΡΙΟ/6 ΡΕΒΘΑΝΜΠΙΡΑ ΑΣ «τς 

οσττ Ἑοροτίς εχρετο (αἲῖς χδβαέν τος το 610 

σος Οσα] (οπιπὶ ἵεπροτε βία ο τοτοι σλ 

Ἡοπιίπιπη πεπίος ]ηά1: | πηαροι- «ο - αν Ἀς κα 

ΦΕΡ. Ο εκ] {ους ἆαγα!, [επεπὶ ο ορ οσο τ 

Ῥε]]ί Ραϊτῖο -4ς ππε Οπεο:. Εως νὰ το 1τις 

πει -4μαπι οοΡοτ τη!{ειαπάα ρβί υ- ᾖ 

ΑΝ. Οιίά τε τοῦῖθς' ἴαπι {ῶνα ρα ο Γρ ντος 

Φιοτατίς» ϱεηΙτος ξ΄ ΠΟΠ πποτῖα]ες 
Κείρίαῖε αξτις {α5 πἹθησαµο ἀθὴπι.. 
ΊΝες οοπιρεπ/α: οτἰπιπᾶ ρωπί ο νσέτ  ΑΙΟ 

ΦΕΒ: Έμο {απι,. οσο αμεπ; {ππια τυες. τος η 
Μιίααιιο νἰεἰτίχ.». ουπῃ. Ρεππίρεις: ος απνθ 

Νοάοία {εις οατπ]]πα.[οἰνί,. . κά ωμή ά "ΤΗΑ 

Ρα Πῑοιι απ]ά πιοηοτΑς βατίαπη νίότα:. 
Ώε δΡΠίηρε ἆθοις 5. ῬΡοπε-εχ. αρΐσιον 
Φαἱσα ιά: πιε]ίο Γοττηπᾶ. τω]ῖς, 
Ἠαο τε, Ρεηπίίοτ»- [δια πεαποδαπε: -. ..... 

Ἶδτ ἵπ. οχίετηα ραῖπίααν. Πιβίρως 
Μοτετοτίς Ἠμπιοι, ο με ακἩ 

αν ; Μοίιοτος - κ 
; Ερο. νἰτρίαίδας πΟΠΠΕΠΩΙΙς Πηθὶ 

Ἰτία. τοἩπηιαπα. αἩξξ 4ε ραϊτία: 

σσ Εἰπίδας εχ{]. νασοτ, ἱρποίο; 
λήοτο Ρις][]ς. ΟΕΓΡ᾽ 

Σρω»' της Σφωὸς, τὸ) ἀπόνερον καὶ δυσνόρτον, της: ΣΦΗΡΥὸΣ ἁραφέρος καὶ) νὰ 
μιμνήσκεις. το κλεος; ἀπαγέ, σαυτὸν: ὀηλονέτι, οὐ δεν οί λέγων τὰ πάρος αὶ τὰ. 
πρότερον. εὐτυχνίρματο». ταδε µέλεο κὶ ἆθλια πάθη ἐπέμενεν, ἔμτοι ἐξεδέρετο, ενό- 
μενον σὲΦυγαάδα καὶ ἐξέριστεν. θανειν, ὦ πάξΕΡ] τάς πάτρίους. όν  Πτὸς- 
ἐντιι τέπδ,, ποθερὰ «δάκρυα «Ἀιποῦνὰβαβὰ: να ἐτούλκον ἄβειμι- καὶ "οπέρλον 
μαὶ, «ὠπέπρε ο: ΡΕΕΕΥΛΙΑΥ: ῥθκρὰν», τής ιποβρίδοξ. Φα, Αναμώηνς "αντ τοῦ. ης 
ης επαρθένεντας, βτουἐπισολὺ Ἠοιρί Αριτ ὁτ ος Οτο νιτ « «ῶ 

Φιο 

ς σ) 

2 ολ. - |- ος ο ια 



176 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ: 

ΟΙΔ. «Φεῦ τὸ χρήσιµον Φρενῶν. 1730 
ΑΝΊΙ. Εἰς πατρὀς γε συμίθορὰς 

Εὐκλεᾶ µε φήσει. 1Η! 
Τολαιν ἔγω[ε συγ/όνὰ 9) ὑερισμάτω», 
Ὃς ἐκ ὃδμων ἄθαπ]ος οἴχέ]αι γέκυς, 

Ίελεος ὃν» εἴ µε καὶ Θανεῖν, πάτερ, χοεῶν» 
Σκοτία γᾷ κκλνφω. 21745 

ΟΙΔ. Πρὸς ἤλικας Φηβισά, 
ΑΝΤ. "Άλις ὀδυρμάτων ἐμοί. 

ΞΟΙΔ. Σὺ δ᾽ ἆμβὶ βωμίς λῆάς, 

ΑΝΤ. Κόρο ἔχεσ ἐμῶν κακῶ). Ἶν 
ΟἱΔ. "0 ἀλλὰ Βροµίος ἵά γεσηκὸν ο ο 1740 

"Αξαζος ὄρεσί Μαμαδωγ. ος. 

ΑΝΤ. Καδμείαν ᾧ ες 
Ἔαστ  Στολιδωσαμένα ὸτ ἐγὼ Σεμέλας 

Θίασον ἱερὸν ἔρεσ ὠνεχόρευσα» 9 
Χάριν ἀχάρίον εἰς νεᾶς διδόσα ; κος - 

Α0π8ἵ «Ἰσ9αΥ μλλο εὐοιαςἳ ημρ. 
απο | 
Φιῦ (θαυμαστικὸν) τὸ. κβήσ (μον τῶν - Φρεῶν. ἡλίκον ἐτὶ υδηλογέτιν Ἴτοι μέγα. 
εἰς τὰς συμφορᾶς τοῦ πατ ρὲς ποιήσει ἐμὲ.τὸ, χρήσιμο» τῶν Φρενῶν εὐκλεᾷ καὶ ἔν- 
ὀρξον. τάλαιγα «δὲ ἔτι ἐγὼ καὶ ἕγεκα τῶν ὑβρισματων τοῦ αδελφού ὃς οἴχεται 
αχ τῶν δόμώ», ῆτοι ἐξεῤῥίφθη,, ἄθαπτος, µέλεος. όν, εἰ καὶ ἀπεκείμενω. ἐστι θανεῖν 
ἐμὲ, ᾧ ᾧ: πάτερ. Χαλύψω γἩ: σκοτίφ. α.ἤτοι τάφω. αρκούντως ἔχει τὸ πρᾶγμα ἐμοὶ, 
εεκ. τῶν -ἐμῶν. ὀδυρμάτων. σὺ οὲ ἄπελθε. αμφὶ τὰς βωμίους. λιτᾶς, ἴτοι -εἰς τὰς 
τῶν Άωμων» , τοντέστιν εἰς Τὸ προσεύξασθαι ἐν τοῖς βωμοῖς. κάρον ὄχονσιν, οἱ ῥωμοὶ 

ὃ . μ” 
ὀήλρ. 



4 ΟΕΡ. 

ΑΝΤ, 

ΟΕΡ. 

ΑΝΤΕ, 

ΟΕΡ 

ΑΝ Τ. 

ΟΕ. 

ΑΝΤ., 

ΕΝΥΝΕΙΡΙΡΙΟ ΡΗΟΕΝΙΝΡΡΑΕ, 

Ο ποδῖεας Ρεξεοτίς ἵπσοῃς ! 
Πας ρε εἶαάες {ρεξίατα ραϊτῖς 

Μι]τα εἶαιαπῃ Πο ]αμάς νο]αῖ, 

«ἀνυπο ὅς ΓΓαἴ]5 πῃο ΡΩΠᾶ πιογοῖ» 

Οἱ Γααάαεας ἔητο Γαρυ]σμεὶ 
«Είαπι ραιτίᾶ Ροβ {ατα σατοί. 
φοά ἅ υπο», ναἱ Π πιοιτὶς σοπ/[οε 

Μοιεσάο πΠῖ» ΠΡΟ, ΡοΠΙΕΟΙ » 
Ῥμ]νοταο εοπάατη. 

Ὑαπᾶς, ααιια[.5 αοσθἆο {α5. 

(οπιίεις ποῄτος Παι[οις {αΕἱ5. 
 επρ]ς ΠΠρρΙεχ αἀνοῖνε Ρτεςςς. 

Μαία ποίῖτα Πίο αὐάίτα {[αΠἱ5. 

Ῥετο ποπ ] ποῖα Ρτοίαπο 
Γιουπίϊ οε]{ο ἀε]αῦτα {11ρο» 
ϱ ο Μαπαάϊρας {ρεξαπάα ραίρῃζ. 

Ειῖτ πει αἰΙοωάαπι, εἰ οο]{α ροάς 

Ίισα ρι][ατοπι, θεπιείες τ]ία[ῃς 
ΟΡεναῖα {[αστίδ» πευιἀο Ορβγρῖα 

Ῥιασ]πέτα Ἰατήδ. {ιῇτα ανετίος 

Ἡ΄οποταϊᾶ ἆ9Ο5. 

177 

1799 

1749 

1745 

Τάο- 

δυλονέτι, τῶν ἐμᾶν κανῶ». ὅὄπιθι κἂν ἐκεῖσε ὅπου ὁ γαός ἔστιν ὁ βρέµιος, ἤγουν ὃ 
τοῦ Διοισ:ν, η ἅβατ ος ἐν τοῖς ὄρετι τῶν Ἀσυάδω», ἤγουν τών βακχῶ», του- 

τῷ Κῆ; αιρῶνιν ἐν ὦ διατρ ρήβονσιν αἱ Εάκχαι τοῦ Διονύσου. εἰς τὸν γαὸν ἆ- τέστιν ἐν 
πε ελεύσοµοη δήλονότι ἐκείνου, ᾧ , ἀντὶ τοῦ οὗ χάρι», πστὲ ἐγὼ Καδμείαν, τοι Θκ- 
βεὶ αἲκ κὸν, νεβρίὃα στ ελ ωσαμεχήν ἀγεχέρενδα κατὰ τὸ ἐν ἐρὲσιν ἱερὸν. θίσαον καὶ 
χορὸν τῆς Σεμέλής, Χάρι διδεῦδα εἰς θεοὺς οχάριστον, ἤτοι ὀντίχαρω ϱὺκ ἔχονσαν. 

Ζ 
Ζ 

εφ) 



τ7δ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑ]Ι. 

τι ορ 8 Χ ρα! ο] ο η] 

ΟΙΔ. [Ὢ πάτρας κλευοὶ πολῖται» λευσσετ’» Οἰδπες δε, 

Ὃς τὸ κλεύ αἰνίγματ' ἔγνω» καὶ µέγισος ἦν ὠνήρ. | 
ΣΦιγ/ὸς ὃς µόνος κατέσχον τῆς µιαιφόνα κρατη» 

Νῦν ὤτιμος, αὐτὸς, οἰκ]ρὸς ἐξελαυνομαι χθονός, 
᾽Αλλὼ γὰρ τί ταῦτα 9ρηνῶ καὶ µάτην ὀδύθομαι» 
Τὸς γὰρ ἐκ 9εῶν ὠνάγκας Όνήὸν ο]α δεῖ Φέρεν. 1759 

«ΚΟ. Ὦ µέγα σεμνὸ Νίκα» τὸν ἐμὸν 
Β/ῶον πατέχοίς» 
Καὶ μὴ λήγοις ςεβαωγξσα. 

τρια ο Ἡ ΦΙΘΙΗΝΕΗΣΣΩΝ 

ας Ε Λ 9) σε 

Ώ, πολῖται τῆς κλευῆς πατρίδος, βλέπετε, ὄδε ὁ Οἰδίπους, ὃς ἐνέησε τὰ κλειρὰ αἷ- 

φίγµατα, καὶ ἡν 3»ὴρ μέγιστος, ὃς μες ΚΤΕσΧΟΥΝ κρᾶτη, καὶ τᾶς γίκος, τῆς µίαι- 

Φύνου Σθιγγὸς, 20) αὐτὸς ἄτιμος οὐτρὸς ἐξελαύνομαι, καὶ ἀποδιώκομοι τηε χύογός" 

ἀλλὼ διατί ὀδύρομαι ταῦτα µαταίως» τὰς γἂρ ἓκ θεῶν ἀγάφκας, τοι τῶς ἂἄγαγ- 
καίος 



ΕΥΠΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΟςΦΑΠ, Ἅᾖ1ό 

το α ο ντ κ. 

ΟΕΡ, Ιπεα {ραδιο οἶνες: Πϊα {ππι τεχ Οεάΐρις, 
Π]ο αιπὶ «αοί Ιαζεπίες σατπαϊπίς {οἱνί ἁοίος. 

θο]ᾳς ὃς {Πτοσί εγηεπίας ας {ανα πηῖπας: 

ἵδαπο Ποποτο οαΠίΙς οπιπί » Ρραϊτία οχρε]]ος πη{ογ. 

Φοὰ αιίά Ίο Πέειπααο ἀἶτα {εερο ποημἰσααιπ. σεπτο Ἡ 

ο”. Έσιτα πιοτίαἶεπῃ πεσε[ε ε{ῖ» αμΙεφμἰά ἆ [Προτίς ψοπῖς, ε7σο 

6Η0Ο. Ώοα 4 ριἱοΠΙπα νίπσκτο ἆοΠᾶς- 
ὅτο ει ΠΠ] ματ πιεᾶ» 

Ώιήσεδαα πΗΠῖ πςέτα οοτο]]α5. 

ΕΤΕΚΕΙΡΕΈΟΙΣ ΣΗΙΘΕΝΙΕΘΣαΚΝΥΙΗ 

ὴ 1 Ν΄. 1 5. 

αΐας συμφορὰς. δεῖ Φέρει καὶ ὕπομένει) ἔντα. ἠνητ. Ὁ Σίκη µεγάλως σεμ»ὸν 

εἴθε κατέχοις τὸν ἐμὸν βίοτο), καὶ τήν ἐμην ζωὴ, καὶμὴ λήχοις.. καὶ παύδαιο» 
ατεθαγοῦσα καὶ τιμῶσα, ἐμὲ δήλονότε- 



[δο 

ΑΓ ΕΧΑΝΟΝ ΕΕ ΟΑΛΕΕΘΟΙ ΥΝ5 

πο ἆε Εωτρίάα νετία5 «οπιρο(αῖε: 

Ὁ ὃ) Αναζαγόρου τρόιµος χαιᾶ Ἱρυῶνὸς μὲν ἐμοί γε πε»- 

σειπεινν 

ϐ / ι ο στ ν - Καὶ µισογέλως» καὶ τωθαζει οὐδὲ παρ οὗον µεµαθηκὼς» 

9 , / .». / 
Αλλ’ ὅ, τιγθάψαι» τοῖτ ἂν μέλιτος καὶ Σειρήνων ἐτετεύχει. 

σε) 1} Ν.Α. αν. ε, Ἡκ. 

Ους Γετυπιῦτ ἵη Τάὰ [η (τες νεν[ας απασαεβί(ο" σοδρί, ἀπαδιδ νοσῖδι] α.ις- 
τοΓίτατο Βταπεα. Οοἁἷοῖς Μ[. Ργφιοιπιϊβῖς. Ῥιῶτετοα Γγ]]ασαπι αὐβα]ίιΣ νο- 
«ὲ ἄρχαίου Ιῃ πιίηις ΠοϊιᾶΏ χχιοῦ οοΙππµίαϊα, Νο βεπετε {αϊμς ὅς ἀῑνον 
τς Ληαχδροτα:. 



Ἑ  οοΕεεςκεο Ες 

ΠΡΝοτΑα τον Ες 

παν ή 

ΕΙ πΙΡΙΟΙ5 ΡΗΟΕΝΙΟΡΑΟ, 



πλ ή « τ | 

πο πανε ο 

δπμποιτατοπά 

εβαξδΙοΠα εια Πα Ι 



194 

ο ΝΑ ΕΟΟ ΕΕ ΝΑ ΝΕ 

ΑΏΝΟΤΑΤΙΟΝΕἘἜς 

Ν 

ΕΙ ΤΠΙΡΙΟΙς ΡΗΟΠΓΝΙςςΑς, 

ν.1-5σ] πι ο Ἓοσεε 
πρόσωπο τήλανγες, Τη 

ᾳσο {πος β0ῖ πανος ποππυ]]ῖ ἀετεχ]τε 
νιάεραττασ» πππ]εῖς ρετρὶασιῖτ. Ρτ[- 
πηυ8, ΟοΡίΠΟΓ, εκρτεβ]τ Ππταπάο Τύε0- 
ἀεξες τασιους, ἵτ εταάΊτως 1π {[0- 
εταϊῖς {ε]οία. Πιο πι Βατερῖ- 
ἁά; Παῖης 6 Ῥε]]ετορποπτο Ἰοσαιῃ ἆᾶ- 
Ὀἱε σιοὺσί Εἰοτῃ. Τε, Χ. Ρ. 126.ν. 6δ. 
Ὁ καλλιφεγγή λαμπάᾶδ εἱλίσσων Φλογ ὃς 
"Ελιε, Ξοθεινὸν πᾷσιν ἀγθρώποις σέλας, 
Ῥ[δές ει) ἄλλον πώποτ᾽ εἲς οὕτω μέγα», 
Ἐλλόντ" ἀγάνα. 
Οοπεῖπῖε εὐ Ἠίδεπξο {ειναϊυπι Σγὶ» 
Ρίᾶΐς ερίσταπιτηᾶ [,. 11, Ρ, σι. 5. Ὦ 
Ἐν ἂγἠρανΤοΥ πόλο» αἰθέρος Ἠλιετέμνων, 
”Α εἴδες τοιόνὸ’ ἔμμάτι πρόσθε πάθος 
Όυοά Ἠϊς Ειγριᾶς νίεο νεττεταηῖ, 
Ἐν[τανϊε ει]απι 1Π Ηεγςο. Έτ, δεπεσα 
νε σω2. ὃς {εᾷα. υδί υὶκ ἀωδίτες αὐἱΏ 

πυς τε[ρεχοτῖ, {ος ρτῖπῇ Ῥμαπῖε» 
{ατα {επατῇ Ἱεραπτατ ἵπ ΡΗψγβεῖς δίο- 
Ραἱ (τοβαηί ρ. 157. [εὰ εὀταιῃ τος- 
Οαπι ἄππτάχας δίοξσις Ρρο/πεται Ρ. 57. 
εχε[ίοιµπη επῖσπι αἲ «τρ Ἑ. 1. Ρ. 
270. «4εὐέ]ε Ταιῖο Πορ. 1π ται ΡΕ Φῃ. 
δ. 130. Ε. ἸΜαετοΡῖο Φαιπτη. 1. 6. ΧνΙτν 
ΨπΠ ποια Όπτυπι, [Εὰ {Ερεπάππε(ο 
νετρα αυοσ1ς  δορθοοίς ὃς  Ειπρίαὲς 
ΤβΗπῖς πππεσῖς τεἁιαῖτ «4εεμς, ἃς 
υαΐας απ]άεπι Ῥἱαπίας ε νειετῖθας 
Τταρϊοῖς οπίε «επεξεαπι {[οἷας. Ῥτεεετ 
αἷία οωθἁαπι Γτασπιπα, συ {[Πῇς ]οεῖς 
Δ4Εοτεπτς. παπι Εμαπ/Παταπι «6- 
εξ {αρετεβ: Ιὴ θι:οί Εἰοτ. Ρ. 318. ἂς 
αρυά Ρτ/ίαπ ἀε Ψετ[ Οοπι. ρ) 1425. 
ο, ϱυἱ πΠραπίέιη εαΠΟΙᾷο εμήτι αἴφιε 
εφ Βαπήήαπι εαν Γεγυῖᾶο αγάυτέὲ εν 
Λἱΐρας Οιήαπαπι {άπι αἄθετ/ο αμσιγίο ἓὶ 
πὶπιίορ οππε Ίὐεδῖς ταάἰαίμηι Ιμήιετ 

ο[ἔεπαϊς 



χβ4- 

Νιρίαπι 14, ααλΌϊαπι 

οοπιιποπηϊηϊν «}ο/. ὁεα σετ αιαρβῖτ, 1Ώ 

ναρίσοιαπ. (ποφας {1 ΠἱΠοτυπῃ Δά 

«γασα ο πρβαταπάϊ!ς τοφατῖς νει[αι αν 

Εο]]είῇί πο: [οὰ απτς εγ. ο. [ΠΠ 

ποτῖς ἵπ 4 Ειαρπ. ρ. 181. ΤΠ 

σπι Ειηρίαεἶς 1αίῃ εοπῖυἱεταης Εων. 

Ἱ λβπις ἵπ 7Ἴνα. ευ Ὁτ, «οΙ!. 84 

Αεπ τὶς 16. δι ασευτατ]ις (740. 

Λίο, Γμοεηῇβς Μ Ι[σα]]. ΕρΙΡΗΡΙΙ. ν. 6ν Υ. 

8! (γΦοῖς Ἠαιά ρατοπη [,αείπα ὀ1{ἔατα 

πιοηίτοε, ἁπαίίναπι υΙηΣ (ἱεεπᾶὶ στα- 

εογπι ( {μαπος ) φμίάεπι αεί εὐπά΄ 

105, [εὰ ἵπ {ρ/ο ουπαπείπο ἀε[νοίβε. 

{κ 6. ᾿ἸἘΕκλιπὼν Φοίισσαυ ἑναλία 

Μόνα ΤΙ γ1έ Ηεπι[ετρι{ νετοα αυ» 

ἆαπι ας (ροξϊαπιῖα Ππουπάσπῃ επ εχ 

Αιπίοϊβιπί νἰη ποτῖς οἰοθοιβεῖβ]πηῖς 

ἵπ ],μεϊαπὶ [1ἀ. Ψος. ρ. 87. ἀε[εγιρβς- 

{οι ντ ΥτΗΠῃ Ερίάες αρρε]ίας νήσον 

ο Τη Ρωῃ ν. 212. “Ἠ]αράεσι ἔα: 

5 Ρυΐαε νογίαπι Γεχευπι ἐκλιπὼν ἅ οίνισ- 

50 σαν θἰναλίαν χθό2α Ίτὰ νειτυΏῖν Τό: 

5, ἱίπφμεης Εὐαηιοίαπι ΤΕΥΤΑΠΙ τη] - 

ο. ΠΙΑ 41ΗΙΏ ἀεραΠοπε, Ρὐωηῖείάπι 

ο ΤΡΕΗΣ (να, υγ πια εἶπιέχατη, 

» Χὴ9, χώρο», ΥΊΥ» ΡΙΟ υγὸε ΡΟΠΙ» 

»» ΡιΦ[ενιίπι α Ροδείδν ἀοσει ἄιζετ. 

» 34 «Αγί[ίορ. ΤΠΕςΠΙΟΡΗ. Υ. 15. 

-» ρουΐε αά(ρυ]αωτυτ θΗ51 401 ζοπι- 

ο» ΠΠΕΠΙΑΓΟΤΕ5» 40ΓΗΙη α4 ματς |ἶο- 

ουπι εχριισατίο ]αομ'επίίαδ, 408/Ώ 

2014 ν, 912. ὅ Ππείίοτο β4ε τερτᾶ- 

: ῥτ(επιαιυγ.””. Κἰπβίω Πίο τεοἙρθ΄ 

ται εὐαλία» χθόα" ουοπιοάο νοχ [οιί- 

Ῥια Ἱερίεωτ {η 0ος. βαταν!δ: απία ἀ8- 

Σὶ πονοτα!ω αυίδυς {ία Γοτπια ἀἱ[ρί]- 

σετεῖ ,  Νετετεπ ΤΕεΥΟςᾶΝΙ Ιεξοπεπι 

ἐναλίαν" Ἠοο ἵω επάθπι Γοπαη] [εθς 

τερεγίευτ ἵὰ Ρμζη. ν. 1163. Απάτοπι.ν. 

οσ.. Ιρυίρ. ΤαυΤ.Ν. 255, ετ[ας ααίάεπα 

Ἠεευῦᾳ 1ο υείη Εάά Ρτο[αι Τη (Γίρη5 

Ἰ4Π. Βαιανίς: Πρὸς οἶκον εὐθύνογτας εἶνα- 

λίαν πλάτη». {εὰ Κἱεδ. Ώαάώῶες ΜΙ{εεϊ!. 

ΟΕίε, Ῥ. τὸσ. «οπτίρεπά πι εαῑε]ε ἑνα- 

λίαν: τυπ Έοτε Ἠοπ τεοοτθαῦ8, 

ααΦάδπι (4ΠΙΕῃ αρυά Τταρίςος ἸηγεηίτΙ 

γυ]ραιῷ ποῦ ἀἰθμπι]]ί8, 

ο[ἐε πας ἐπ 

Λι Ν. ο Έα δν Ν 5 5 

Ὑς. τι. ἈΤητρὸς] Οὔ(εαυστας {απη 
3ο Κἱηρίον ααἲ, {επιο] (8η(ΗΠῃ 1,εέϊο- 
το ΠΠΟΠΙΙΟ Ποιῖς 1Π Ηεσουῦδ. ν. 321, 
Ρείτπας Εοπηαπη [ΓΠοτίοιπι µάτηρ, µὸ- 
τρὀςν ΕπΙΤα 6Ποτος Ιπιετάμπι 1η ἨΗθ- 
ουδα, Γαρίας ἵπ Ῥμαωπί[ης ὅς Οτείτε 
ΤΕΕΙΤΤΕΠΤΕΠΙ, {6ΠΠΡΕΣ ΙΠ «οπΙπιΙΏεΠΙ 
γαπεπηαϊανΊε, {επίρτοταπῃ 6μοφυε Οο- 
ἀισαπι, ας ογαάΙδίϊς. πιοεας ουέϊογίτα- 
το. Ὀοσίσιπι «4110 ἹΒεητετ ἱπριίανο- 
τίπι, απς οί 1η {ρβμς οβἱσῖηα Υετετος 
εχρτε[Τ-το πιεπΌταηας: ΠΠ Ιω ΜΗ. 
Γωτπιᾷ Ρρτοβαπι Ώνε ρεπιῖδῶ, {ευ 
εσπιρεπαΙξαξ]ὶς, µρδς, μρῖ, µεο. Εχεαι- 
Ρίο {ε Οτε[ε Ειωπρίάεας: υΌιουΠ- 
ουε ρεπυ]πας τεριΦ/[επτανίε Κἰπρῖηςν 
εαδάειπ αρηοίουπε ττες Οοάά. «:οφ 
αἀμίουϊ, Γεἰάεηίες, νῇ, 18. οφ. 36. 
40Ο. 4Ὦ. 64.74. 05. 105.251. 205.072. 
002.490. 406 416. 421.423. 5ΟΙ. 503. 

5ο5. 527. 510. 445. 5365. 361, 511. 
φ7ο. 582. 186. τ145δ. 115σο- 1180. 
1102. 1240. 1342. 1344. 1627. 1665. 
Ιπ οσπίριας ἠἱς [οπατί:ς Ὀοτίσσπι ΓΟί- 
ΙΠ4ΙΏ εχΗίρεητ Γά. ριίπα Ὑεηοιᾶν 
αυθαυε πα Γωπτ {ζουυ!. Βατηθ- 
Πσπα οοαµ”5σ πες πιίταπι: Ὀυτίσία 
επί, οὐ τορείαητας ἵπ Ειγρεις 
{επαν]ΐς ποηΏ]]α τμίη αΠΌ] ραιτος]- 
πατυτ Λωπεβις, ΤΙΠΑ ἵῃπ ΑΠάΤΟΠΙ, ν. 
27ο. ΠΗΙ ποπ εΠ ου[ουτπΣ, οἳσ Πα 
τα]ία ΟΙ. ΡΕ) Ογοϊμς ποτ ἱππρτοῦβτες 
Αππι Ίπ (Οφατοπ, Ῥ 67, ἃ, 1931. 
Ορυπιο», πεο Ιάῑσίος {ίεῦ. βοπιίθ- 
πι, Βρί(ε, αά Ἡ. ΜΙΗ. Ρ. 45. αμαη- 
Ἰωπιυίς, Ἱπαι]τν εβεπὶ Ώοτίεπ[ε, 4 
/μαπι ἀἰπίεδοτ επ εβοτο αἀθίδιυτ 
επι τω εοπιπμο φεὶ ἐπ ιἶπιας ἵεττας 
πιαπάατί ε[[εη! πο πε ὑπ[ογιμπίο. ϱιοᾶ 
{ πιποτασ Γρεέεπιυς [επαγίοτΏ!Ἡ δι- 
γ{ρίάα, τερετΙεπτωτ 1{8µαπιοᾶί Εοπιᾶ 
Ώοτῖςα {πε απ ραμςΙῆπια.  υἱ- 
ραταυῖ αὉ 4ο ὕδαυε αά Αἰπρῖυπι ἵΏ 
Ἠεευθδα Ἑλλάνων ἃ δύστανε ν. 881. 
1112. 1116. | 1ρ[ε τε]]ημῖε ἠδίσταν 
ν. 400. ΠδΙ Ππςετᾶπι {σοτίριυγαπι Πα- 
Ῥσθπι [,εἷά. Οοάά. ἵπ Οτείϊο ἀεάεταῃε 
ἁμέραν, Υ.65σ. ὑύστοανε, Ὑι 859. τλᾶ- 

μω», 



ΙΝ ΕΥΚΕΙΡΙΡΏΙ6 ΡΗΟΕΝΙ556Λ89. 

Κων, ν. 1028. 3ἴᾳπς εβεάεπι ἵαπιοῃ 
νοσες αἰοί βερίας τεέτο {οΠρίβε, το 

Π]α αωἰάεπι μητρός εκεερῖᾶ. Τᾶς "Ἠ- 

ρεχθειδῶν Ἱεπεῦατατ ΟΙΙΠΙ Τη Ρβαῃ, ν. 
95ο. ἅλιος ν. 549. ἀφικόμαν ν. 369. 

υδί, ουυπ ρεπωῖηαπι ὄφικόμλν ΙΠιΓᾶ 

Ῥαυςο» νεήας Όἱ5 τεεστας, πηίτηπι ε[ 
1Π Ἠοταπ 8ἱετο ὁεαἰίβεγωην Ὠοτῖσᾶ 

Ρο[αίΠο Δίρκας ἅν ἀθικέμα», «οπΙεξξ. 

π /λα. Ρ. 181. δε, {4 δεασειαηᾶ 

Έσπι, οὐ Ὑϊτο Φάπιο εΠθα!ς βαγ- 

πεβις, Ὀωτίουπι ποτεῖχο» 1βΙ ροῇς 

σέρ{αῖε {η Ηε]ερα ν. 75. Βευτ 1ο Εα. 

τἱρίάσ Έταρτη. αραὀ (Ίετι «επ. ία, 

νι. Ρ, 742. 5ο. ὑλιδωτρί Τοτιςενον- 

σθαι; δε ἵπ «4ε/ευγΙ{ [επατίο ποτὶν το: 

εως, «Οἱοῦ. ϱ. 493. Οτο ρεοσαίᾶ» 

ο, ἴαηε {υπ τα 19 τε Ἐν οα. 
οιπεπιῖ Ῥ5πιμ]τα, ΠΓηηΠς η . 

η ν φιιόμον Τῃ ΊΠα {εὰε Ρῃοβη. 

ΠΟΠ τπαρῖς Εετεί Ροτε!ξ, αὐαπηῃ ὀλοίμα» 

δι γενοίµαν, ἵπ Ηἱρρο]. Υ. 1335. 1410. 

ἁπωλέμα», ΑΌάΤΟΠΙ. ΥΠ. 71. 415. 

πς77. δρεεμἰαίοτ αἱϊφιοιίες 1Ώ Κπείο 

ἀῑσίτατ Ἱατόπτης  ΠαΙε κατέπτας 

{οπἴριωπ ν. 632. 4πεπῃ Π-χυπι [οῖ- 

ευσι ἴω ομοτί 61η ν. 114. Τεξῖε 0ο: 

ἄες εχΠίδει ΕΙοτεπῖῦ. Ὠοτίσα τ8ίΏεῃ. 

Ἰ{Παςπιοὰϊ πουπυταἡαπι Ιπ ορΕΙΠϱΙ5 1η” 

νεπίυπευσ ππεπρταπ/5: αὈί ΓΟΓΠΙ ΡΙΟ- 

Ποπ: 1Π Εάά, υβταις, Η]ρρο!. ν.ρο-, 

ἃ ν 1οδό, βουλοίμα» ὅς τλάµω» εΓδτ 

4ῃ Ε]οτ. Μ{ Αιαυε ήῆα {ωπι 109 

βεπετῖς π Ειαηρίάεῖς ΡΙεταφμς. ῦαη- 
τατ εἷία ουΦάα, 40, υπ ΡΠΠΙΟ 

νῖάεπτατ Δάΐρεέα Ὠυτίσα», πιο Πη]- 

πΐπε πε ΙΠ Ττος:εῖς [επατη5 {οἱ εἶ- 

επά. Γεατατ ἵπ Ῥὔωῃ. Γυγαγὸς, 

ν. 1176 που ἵπ ΕΛ. ἀμπιᾶχοι, {εὰ 

ἃ ΜΠ. Κἰπρίως ἵπ ποτῖς Ἱερεπάα:ῃ αἲς 

κυνγγὲς», 4 Ώ απ ΓΟΙΠΙΔΠΠ. ΠΠ ΠΙΠΗτΠΕ 

τοῦαητθ» ν. 1113. ΓαοΠΙτυεταῖ η α]. 

τοπία Ἰοσμπῃ. Ζεπαίοτ Διτίεε κΥ»ήγέ- 

τής, Τταςιςῖς ἀἰεεραιυτ κυγαγός" {κά 

ροβῖπι ειῖαπι Αιειςίς υ{τραπίτ ἕενα- 
φὸς, λοχογὸς, ποδαγός. Ρὐτοπίεδις 
Εε]. Ρ. 10ο. ἵω Γζυνηγὸς ------ οἳ Ἔρα- 
γκο ποηταὶ τρισυλλάβως λέχονσι, καὶ 
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Δωρίζθυσι , Τδη εἷς ἆ µετατιθέντες, Κυ- 
Σαγός ' Πῆμᾶς αιἴαπι [Οἱ νειετὶς Όταίη- 
πιατ]οῖ πος εοΠιοεῦἰτ αἀποτατίο, 4:1ο- 
πιίπες ἴπ Γεπατῃς οὐν]ηπι κυναγος ὃς 
συγκυναγὸς εοπιτεξεπιας ἵπ Εωτίριαἰς 
ΗΙρροΙ. νῇ 109, 1091, 119). 5υΡΡΙ, 
ν. 848. δοβροε[ίς Ἔ]ες. ν. σόσ. Ιοπῖςξ 
ἀϊοεβαεωτ ὀπγδὸς, ὈοτίῖοςἙ Πο ΙδητΗΠη 
{εὰ ὅς Αιε]εῖς Οπχδὸςν αοά 414 1ο- 
εἶες Ἰπνεπίειατ δριὰ ΄Ι τΤαρῖσος. Ε- 
ἀεπῃ ε[ὲ τατῖο νοείς Ἔλατι, ϱ:14πΙ ΠΟΠ 
4εριεται ἵπ Ότεβα ν, ο6. {ῃ ἔκητι 
εοπιππηίατε Αἰπείμς, ἆππῃ ν. 2431. τ8- 
Ἡπαιετεε εβπιάσπι Ιηταξὲετπ: Ίῃ αἶτς- 
ΤΟ 4ποᾳ"ε Ίοεο Οο4ᾱ. ἔκατι ρ'αι- 
τάης, σεις τες, απϊ ΓαρἀάυπΙ {απε 
Βαϊανοταπ. ἸΙοηῖσυπι εί ἔκητι, ὈΏα- 
τίευσ ὅς Αιτῖουσ ἕκχτι, τα αὓ αἰ[ῖς, 
τὐπῃ αῦ 4ε/εθγίο, δερῥοείε, ῥτᾶ[ειεῖπι 
30. Κιτρίάε Ετεφιευταταῃ. Ίπ Πο- 
τάπ 4ὐοςιε {[επατς ΓΟΙΠεΕΠ ᾿Αάγκ- 
Ίοεαπῃ ἵπνεπίε: πθῖ Ἱερίταν 'Αάγας, 
ΕΙ. 0ο, Ρεπαίπαπ ῥρτΦδει ᾿Αύάγας 
ΕΠΕΠ ν. σοι. Ηας, πε [βρίης εαἀεπι 
εΠεηι τερετεπόα, Γεππεὶ ἆ ϱἵτο νΙὀς- 
Όλητατ ὀεποη[ίτοπάα. Οωᾶς ἵη οἱςί- 
Ἡᾳ ἀῑάίοεται, Εοτπας ΥέΓΡΟΤΗΙΙΠ Ὠο- 
τις 4ε[εὐγίως ἵπ Λτιίσαπι [οὔπαπι ἵη- 
τγοάµσετε ον ἁπρίτανϊῖςε: «δεπσι 
Ικ. Ρ. 402. ςἙ. Αὐχύλος διατρίώς ἐν. 
Σικελίφ- πολλαῖς κέχρηται θωσαῖς Σηκε- 
αἰκοῖς. ΡΤΈτεΓ οεῖετα», ἆά αα1θις πιυ]- 
τα ἀΙοῖ ρο[ σος, Εετεπάα {πε ἵπ 4ε- 
/ΕΡΦΙο μῶσσον ἃ µάσσονα. 8εά ουσ. 
ορίζστο» στεάετειπὴς, Ειτίρίάεη «ρέσ- 
σογες ὃς κρεσσόνων, ΡοίαΙΠε Ηετς. Ειτ. 
ν. 83. θρμά ᾠιούσιµη Ρ. 276, 38 9 [ος 
στοµώπι ποπ οΏσπαάῖτ: {εὰ νῖτ Νία- 
Εηως πε Γοτΐίσυιπ αυἶάεπι ἄρχεν αὐ 
Ειωίριαϊΐς ν. 14ο 1ΡΗβ. Λι], ετγεάῖ- 
οἷτ βἰιεηπ] Πκεετρι Ρ. 284 Ὑοχιαῃ- 
ταΠΠ Γωεται 1Π τγοςβαῖςο ΠΙΔΠΣΡΟΠΕΠ- 
4α: Β2ρβάρων δ᾽ Ἕλληνας ἄρχει) εἰκὸς 
ἀλλ’ οὗ Βαρβάρους: 410 πιοάο Ἱερῖτ 
1οαπίεὶ ἨΗείπ/[ῆμ Ίπ Ερίβο]α Ργίπιωτη α 
{απο ΝΗρετῇο να]σαια Ν. Ι,. τν. ς, 
ΠΠ. Ρ. 327. ΨΙΦΙΕΤΕΟ Ἱεραπτατ Τη Εὰ- 
πιρ]ὰείς ]οπ]οῦ 4υ844Π1, πέλίθο, {, 
Α ἃ πμ 
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βίη. αἱ εαπιάεπῃ ποτιπαῖη΄ ἔτα” σπιΟῖἝη” 
ὁα: ΠΟΠ (πε πιτογ, δρυ {μοϊαπνν 
Τ. ἵτι. ρ 116, ο2 τοπ, Π1ε- 
λοπίης χθογές. Γἱεἡ.. Ώαποες ΜΗς, Οτε. 
Ῥ. 221. νε]αι ἵπ Τομ] Ροῦ-α΄ νετία 
τοροπί νο]εσας σκιῇε"'. Ώος Ἱπ. Ευτί- 
Λίίω [επατῖο ῄατε Ρος Ώωποε[ιρ ΤρίΕ 
Ῥ6ρλτε τοῦ ἀθθ[σπαδίτογ:  νετίης αἲ- 
τοπῃ ἶδ, αιὶ ὀογίμπεν απ Μαγκίαπ- 
ἀπ 4«αοαάς ἕωβτα πυρεΓ εχειου]τ 1Π 
Σωατερί ΙΟ. ἀς Ἱ{. ὃς 085, Ρ. 178. 
174 Ειωρια ε[ε ἵπ Ττουβν 888. 
Ἰπ Ρἰωατεδὶ ΡΙατοῃ. Φ08ῇ. Ρ. 1οο7. 
ο. εππεπὀαις [εσίρταδ, Γεὰ Ίπιθτ νετΏα 
Ἱιτετατμπί ΡμΗο{ορΒἰ-ουπι εεπτεηϊς 
Ειίρίάς, νε] αἰίοταπ , Μεπαπάτε 
οαιιοφύε , Ι1τ8η5. 

Ὅς. 12 ---Τοῦτο γὰρ πατὴρ Ἔθετο-] 
Ο11 [οἰεππῖς Πε Γοτπᾶ Ιοᾳυσπά1 
τῷ παιδί τοὔγομα θέσθαι, ολυ{ Ὠ1: 
ΠΜ] αὖσο Τβοπιας- Παρεραῖ Ἡορζεπβως, 
ους ἵᾳ Γιεδίοῃ. Τιμ. Ρ. 115. οῦ]ο- 
ουετοιῖς ᾖ1απιὸ, Βο, ἄνε Ροῦυςδ 
1ο Ιεπβο, αὐϊ ἀεάεται εαἀεπι Ι,εέ. 
Τιείαπ. ρ. 87. ΓτεαπεητεΓ, αριά Α:- 
εἰοῖ[ίας ρισ{ετεῖπ, Ιεσίυτ, τοῦτο γὰρ 
ἐκαλεῖτο”  Νοπ ἁπιπῖ]ς ααἰάεπι, 
ποππυηαυαπῃ (πιθη αθ(ἔτυβοτ ραυ]ο., 
Ἠίς οὐτίπες ε[Πρβς, αὔαπ Ρ'ατετ Η. 
διερῦ. {οἶας Εοπατ ατιῖσίε Οεἱερεττ. 
Ἡσπιββετρμβης ἵτ τί/ξορῦ. β]ατ. ν. 5ο2. 
ὃς σό6. ἵη νεσοο ΕΚ κλοῦσι, απο ἵπ Εὰ- 
τρ]ἀεῖς ρ’σΦοεάῖς , Ίατες αὖβης τοὔγομα, . 

αὖο {ρεξϊας τοῦτ». «μαπευπι τεροτάοη» 
υπίσις ταΏ(ώπι ε[ ῥίΦιετ- πυης Ίουῦς 

Ευτίρίάς, 43ο Πτ ἃά εαπιάεπι ΠΟΓΠΙΑΠΙ 

εἰ]ῖρας Διτῖσ {αρρ]επάα, ΠεςυὈ ν.21. 
Ἔτο δὲ Τροία θ' Ἑωτορός τ ἀπώλετα 
Ψυχὸ, πατρώκ θ' ἑστίᾳ κατεσκάφ!, 

Αὐτὸς δὲ βωμῷ πρὸς θεοδμήτῳ πιτνεξ. 

Εῑϊς Αὐτὸς ῥαίεγ ε[ξ, ειαῖας ἵπ πατρῷα 

Ίατεῦατ αἡρο]ίατίος Ῥομο]ία[ες:. 1- 
τρῴα, ἡ τοῦ πατρός. τὸ κτητικο» ἀντὶ 

µόνης τῆς κτητικῆς ({επδεπάυπι γενι- 

κῆς») ἵν ᾷ καλῶς ἔχειν {Τ. ἔχον) τὸ 
ἐπαγόμενο»» αὐτὸς δὲ, . Φορὸ. Έτος. 

ν, 261 -- ὄρχεται πόλων 1η Εὐρυτεία», 

τόνδε γὰρ (Πετγταϱ)) µεταίτιον ΝΤόναΣ- 
Βροτῶν ἔφασκε.. 

9. 18 ---2ο.] Αῦ Εάῑπίς ἀϊνοι-- 
{ᾳ9.ρτα θε Ιεξιοπες Μακ. Τγτ. 11. 
Ῥ: 19Φ.. ΝΠὴ σπεῖρε τέκνων. ἄλοκα δαι» 
ῥόγων ἅτερ.Βὶ γὰρ Φυτεύσεις παὶὸ’. ἆπο- 
κτεγεῖ σ᾿ ὁ Φύς. ᾳπθς .ερο αωἰάεπ ατ5- 
Ὀττος Ἱπιρυταπάᾶς ηΠηϊς {παρε {οβ-- 
παπι] ΡΗΙ]ο[ορΒο.. Φῆαπι ἵπ Εάῑτιο- 
πεπῃ τεσερίς 7ο. Πανίη Σας. Ρ. 2276 
Ῥηίπυπη, δαιμόνων» βίᾳ, ἀείποερς, 'Ἠν- 
γὰρ Φυτεύσης παῖδ᾽,-πος εκ Οοὰά. Ἱ]-- 
Ἰπά εκ υηίςο ἀωπίαχαι Ηατιε]απο. ἴΝί- 
ΕΙ νιὰεο οδΙ/» αΙ8ρτυρῖες: νοσεπι- 
βίΦ Ρροτῖυφ α Ἰήαπίπιο ριοΓεξξβη «εη- 
{εγεπιης» ΟὐΔΙΠ ἃ ἀοξίο οοττεξτότε, 
ευ]η5 αἰιᾶ Οµοφῦε που Ρδµςς [Παὐπηί- 
πΙβταταυτ Οοάά. πεῦπῃ Οετιε ποηά πα 
1Πρειτατε Ροτυίε αἀ{επ/απι ΠΜατλία-- 
αἱ (ω{ρίςΙοςΣ  νἱά; ρ. ὅσ1. -- Ομοὰ ἵπ.- 
ΦεΠο]1]5.αἀ Ἠωπο Ἰουῦπι, παίδων ἄλος 
κα ἱερερατιτ:ετίαπι οἰίπι αραιά Ογίρε-- 
πετ «οΠΙΤᾶ (ε{/- 11, Ρ. 79. Ὁς Ίῃ.νο. 
90, βήσεται δι’ αἱμότω». πἵΤάΠΩε Ο0- 
ἀϊοεπι Ογίρεπίς οὔεειτε ΒαΠΙ. ΜΕ, ο. 
οεπιάτ΄Ίη Μι[εο Ἠεῖνει, Ρατε. χια». 
Ῥ: 441. Ῥ]υτες Πο α πιε Ροίετεης εχ- 
οἰτατί, γη]ραιας ἵπ βμτίρίάε Ιεξίορες- 
{εαυυιῖ ΠΙΠ ποπη]]οτπ Ἰος8. Ίαπι 
ὀειαπα[ει ὨΏανίβ Ἱπ Μαι. ρ. 57ος 
Π] αὐάαπιμτ Οεποπιαις αριἀ μεθ 
Ῥιᾶρ. [ναηρ. ντ. ῥρ. 258. 6, αἱ Ρ.. 
οσο. 6. Δαΐουν Ἱπουίε, πᾶν δῶμα ἔθη- 
δὲ αἵματος. ΦΟΒΟ]. ἵπ' «εί ΤΠεὂο. 
ν. τσι. Αυέος Εἰπιοί. Λ4. ρ. 7ο, 1: 
ὑιούσως Πε: ΕΧνΗΙ. Ρ. 455, 5ο. υὈὶ 
οὐ νετ[ας Ῥμωη. 18. ΙΜε]αηίρρες. 
{τασπιεηῖο Ιεσετετυτ: Γαρίεξας, Ἱπτετ 
ΗΠίας ἁταρπαιίς τεουῖας Εωῑς α βατ. 
πεβο. τεἰατμδ, ουῖα Βιρεπάα ρα(Ππι. 
{απ Ιπ το αποαιε 6εποΓε Ρεςσαῖα. 
Ταυδεπι οτασευ]αίη Ειγρίάεαπι τὶ-. 
Ῥυς [επατῆῖς τοθάια(τ Ορα]εἰαίως Ἱπ Τί- 
πυπι ΓΠ)4ϊοπίς Ρ. 244. πυρ πε ωρ- 
11105 Ιἰθεγώπι [μἱεος /εγασς: (επετατας- 
με (Ε, πάε) τε πιαδαβί ἱπιρίες ΓΕ 
οπής αμία τε[ρετβείωτ /[αηρµίπε, ἂν 

ο 
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Έαιο ἀϊ[ραιαπτες, ἀμπι αἀμίθεπι ο{- 
κουἶαπ, Εαπριάείς αεί πυπηετίς πιᾶ- 
Ἱμέταπε, 4 µαπΙ Αροιηηίς [εἱρῃῖςίς. 

9. 21. Ὁ ὃ) ἡδονή δοῦς., εἴς τε βακ- 
Κεῖον πεσὼν,] ΑΙΙΟί ΡτοριεΓ ιποάι- 
ΊἸατη, νογ[ας ἵπ πω. βάκχιον (οτίροῃ- 
μπι» Πίο ἀιτάπ Ροπατιτ π{ΠΙ] ταξοτῖ: 
φἰὰ. Κεν. ἵπ «{γἱᾖορῦ. Αοβατῃη ν. 912. 
ΤΠεςπιορῃ, ν. ο07. ἆ ἀ ΟγυΠ, ΜΙ- 
Χσε]], Ο0Ι, κ. ρ. 140. Βτιας ρτῶξε- 
τυπί Οοάάἁ, δε θε]ο]ία ἵπ «πίμ. Α- 
εΠαϊη. ν. 242. ἃ 262. ε θὕοτυπῃ ρι]- 
πιο το]]ῖ. Ροτετηπῖν 40 Πιο εκ αἰ- 
«εθτο τΓπδίατα νἰάεπταΓ, αποίς ἰπο]αία: 
ῥδονὴ» καὶ ᾿Αϕροδίσια μέθη ἐξανίστησι», 
τοιγαροῦν καὶ ὁ Λαϊος ἐκδοὺς ἑαυτον μξ- 
ϐµ, [εἴς τε βακχεῖο πεσὼν] ἐφύτευσε 
παῖδα. Ἰιαϊἵας υἶπο οίδς Γπάμ][ Φ0- 
Πιβία, κάτοινος ἔθωκεν ἡδονῃ. απλατ 

Ειγίρίάες ὕστερον πρότερον. Αιιίουπι 
ἅ]]αά ᾖδονῇ δοῦς ΏοὮ ἀεραεταις Ί1γο 
Ὡοᾶ/Ππππο Τα[ραξταπ εΠε: (μραμαίεῃ- 
Αὐπῃ ἑαντόν. «Βετµ]ετο εἶταιις αά 4. 
«εἱρῥ. Ῥ. 379». δρροβτα ἀεαῖτ ΟΙεατίως. 
Αἰιετάπ), εἴς τε βακχεῖο πεσὼν, ἵη ΟΥ- 
«εἶορε ἀῑςίταγ βακχίου νικώµενος ν. 451. 
Ἴοη. ν. 151. ῥιεί]απα οοΊἍΡΥε[Πι βακχίου 
“προς ἠδοναις. Ώαπαῦς ν. 10. 11 ρὸς 

τοῦ παρόντος ἱμέρου πικώμενος. 9113 τοι- 
Ἰάεπι νετοᾶ Ἱερυπιας ἵπ δορροείς 
Ἅταρπι, αΡ. ολα Ἡ. Χχνι]. Ρ. 1φ6, 
19. {πιω ΠΟΠ ΤαΙΟ ἀἰσίμτ βακχιος, 
Ἡτ ἵπ Εμ. Ὀνείορε, Υ. 5δΙ, 579. 
ΌΏεπεο., ἂρ. «ίβεΠ. Χν. Ρ. ό6σ. ο, } 
Φιοδαὶ ΡΗΨ{. Οτο. Ρ. 147. Ἡο[εδίο: 
ἙΒακχίου γλυκεία πηγή, Ροεμ]ιήι «πιι- 
ὐαπὶ πιεπιογαττ βακχίου παλαιγ ενοῦς 
(«4ελίά{, νέκταρος παλαιγ ενοῦς, «419εη. 
πι, Ρ. 472. Α.) Ἴοσο, ααεπ] εχ ΕΗρῖς, 
Ρτοτω]ῖτ (α/αωδ. Απίπι ΙΠ «ἄῑὸ. χι. ο. 

"νι. Ρ. 781, 55. ἵπ αὐο Π ρο([μετῖς, 
Ὀπαντελῶς : ἐστραμριένοι, ῬΡτοάετυπι 8ά 
Ἐπιεπά πό νετί[απ) Γεευπάυπῃ /αἱε- 
πι Εἰαεοί 1 960 «Φαμάᾶο /ρπιωηίᾶ 
Φοεμία Βαεεβο. 

Ἡ9, ο7. Ὅνδεν νι Ἑλλὰς ὠνόμοαζεν 

ΟΙδίπουν.] 5ἱ νετ. ε[ῃει Ειτρίή, 
ΦγΦοςΠήῖει, ορίπας, αμ, ἵπ 94ο 
Ρεάμηι ἐπιογὶς Εαέϊα ΕωΐΠοι ιποητῖο, δε- 
πεσα Όεά. ν. 8ιΣ Ῥυταῖα Γευτο Ρε[]ο- 
τας υε(Ηρία, Τωπιοτε παδιω ΠοΊπεη αἲ 
υἰίο Γεζμῖῃ. «παπίαι 1Π Βριτοπιε{- 
Τμεπαί ΙΓ Ὁ 68. ϱ. Τα δὲ σφύρ' 
δει μᾶλλον Ἡ σικυὸς πέπων. Ἰπ ἵααίς 
Απτί[ορΏ. ν. 1221. 4ε [ια βΙΙο]ο αά 
Φγὶρίάεπ “ε[εὐγίες ΕΙ) ὡς 1όλυβον 
ᾖῤῥησεν οἰδῶν τὼ πόδε. Ἠαο, οἶδῶν τῶ 
ποδε, αυ Γοτίαη εκ «Ειγρίαἰς {απε 
Οεήρο, Πα Ῥτοχίπα απιεοςΠΙ[Πης» 
σµαπαυαπι Ε[μίτε ευει ὑπάίρπα Ίγα- 
βααία υεγ/ας, Βμτιρίίεη ταΠηόΠ, αἲῖο 
Ίοεο ροῄτα, ποῦ ἀεάςσετεῃετίτα:; Οὐεν 
νΨ ὠνόμαζον Οἰδίου.  Απιπι εΠΙΗΙ 
Ἱταριοεις πο[ῖει ἐτυμ2λογεῦ , 4ἴαπο οϐ 
εαΠ Ἱηίαπίαπι ΙΠΕΡΙΙΟ ϱµοςμο Ευῑε ἃ 
Οοασι]οὶς ία.  Όια τταάΙεαν αραιά 
ΒγΠΟΙΟΡΗΠΙ ϱ. 9ο, 939 ΠΟΙΠΙΠΙ5 4Πι- 
Φοϊοπίς οπρίπαξίο, ηος ποπ Π]α 7ε- 
δὲ, ἀποριας εχργε[α {επατῇς ρ. 41 Τν 
11. νε] ΠΗγοαίπιπι οοπροταητι Ε3ΕΒ. 
νι» ἀωρίαΙη εΤ: ποῃ Ροίθσιε, αὐῖῃ 
Ίοσύπ ἱπνεπετίης ἵπ Απιίορα, Ὑά- 
σεπι ᾿Εγιαντὸς Εωγρίοι ἐτυμολογεῖ 
αριὰ 4εβίή. Τα αρ. Ἱπ γαι. ῥ. 
130, Ἑ. ΠΩ΄ΤΠΟΠ ἨἩριωτοῦ «ρυὰ δίερΡαῃ, 
Άγ. ν. Βοιωτία. Ηὶς ηΙΠ πιο σᾶ- 
Π1ραιῖας. εΒωάιε «δορξοεί Ἱπρεπ]απι. 
ΣΒιηίρίςς ἀάο ἱπΏταπ] Ίοσα ἁποτατ, ἴπ 
ου/ῦή5 νοου]α ὅθεν Ρατίτοι αι ία ἵπ 
Ῥμαμ. αὐμΙθεαιατ. ἱυερίτατ [ῃ Γιο- 
ΠηΠ ν. 13. Ὅθε πρὸς ἀνδρῶν ὑστέρων 
κληθήσετόαι (κεκλήσεται Όοθεκ Ἠαῦέεε 
Ε]οτ ) Δούρεις ἵππος., Ἡμύπτον ὀνπίς- 
χων δόρυ. . ἵπ δειο] αἲ Εωρ Ο: ν. 
19407. ἃ αρμά Μαστοῦ Ατιμτη 1, 6. 
χνιτ, [ή ἆμο (μπι οχ Γιωρίάς Ρ18- 
εποπίε νειίαςς ὮὉ πρυσεφεγοἓς ζλύ 
ὥς μ᾿ απώλεπος, Όδεν σ) Απόλλων” 
ἐαφανῶς «λήζει [βροτό. Ῥιειει Πυίς 
Ίοευπ αὐβ «ο]]ερῖε Πεν Ουωηπα πὰ 
απππ Ἐτθαιη. Ρ. οἱο. ἀῑνετα [πης 
θεποτῖ. ΟΗρ]παιίο ροἵτοπιπα Ώου οὓ- 
{ωγὰς τ8πίωπῃ οίϊ, [οὰ ἵπ [)6στα) οίαΠι 
ὑεπεβοεηιΗΠπιάπι Ιπιωτία, ααἲ, ες ος 
Αα 2 ΕΠ” 
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Ῥϊπάαγατ, κατεκρίθη θγχτοῖς ἀγανώσα- 
τος ἔκωερ. νεπυβᾶ {επτεπτ]α τωτριῖες 
ἀερτανα(α Ἱερίεατ ορυά ῬΡαματεῦ. Έ. 1. 

«3401. Β. κατεκρίόη, δέν. αὐτοῖς (ΡΟ 
ἓ ὀνατοῖς ) ἀγογώτατος ἔμμαν. υῖ ππ- 

εετο [οτίρια Ρ. 413 ς. 1102. Ε. ϱ 18 
οωἱάξπῃ Ἠος Ίοςο Ρμωη. πυ]]α Ρτοίται, 
η ας Ευπρίθεῖς αἀρε]]αιίοπ!ς ας [ῖ 
Ῥετ[ρῖομ ται]ο  θδιυ[ρίςοΓ Ίταρυε νετ- 
{απι Ώυπο 27 [ρυίμπι εΠε, ουσίες 1η 
που «ἀταπιαίε Ρ]ατες πἰπις ΡατΙεπίεΙ 
Ἱεσαπίωτ, 40 εαάσπι πιαπυ Ῥτο[εξίυπ, 
ου ρου]ο ροβ νοτωπ σι “Ό0ε τύ- 
ρὰ222ς --- Ἱπίεταῖτι. ου νίάειωτ [µ- 
[ἑωρίως {ως ἵηπ Οοᾱ, Ἠωπε νετίαπι 
1ηνεη]ῇο; Παπ ἵηπ Ηοιμ, Ἡ Ζ.Ρρ σΙην 
4». Ἑὐριτίοηε, Ἰπαυῖτ, τὸν Οἰδίπου) 
ἐτυμολογῆσαι θελήσας ἀπέκρυψε μὲν τὸ 
σαφὲς, ὃ δὴ ἀρετὴ ἐτυμολογίας ἐστί" 
ἀσσφθῶς δὲ, χρυσοδέτοις αὐτὸν περόχαις 
ἀπίσημον ἔφη, (ν. 819. Ρπαη. ) ὃν 
ὧν δηλαδὴ ἐξοιδηθέντες οἱ πέδες ὄγομα πε- 
ποιήκασι; αὐτῷ. Ροιυῖι Ειπρίαςς αι 
81101» ναί ἵπ Οεά{ρο (αποά ἀἴάπΙβ ΏΟΠ 
Ίερεται Βι[αιδίις) Ροπιεη ἔτυμολο- 
γεῷ, [εὰ ἵπ Ρτοὶορίς Ὀτενῖταιἳ ας {{ὰ- 
ὁεε, ως αἰιεπί πια Γἱτοπι Πας ρευε- 
τὶς ΠΟΠ ἱπισί[οεαι, ΡΓΦΙΕΤΕ ηε ΠΟ: 
τΠΕΠ αὐ]άεπι Ρραετῖ, ααοά τεφυίτΙ ν]- 
ἀεῦατωτ ἱπιετροίατοιίν «οΏρτωὶς ἡμ]ςο 
{σαὶ: πεάαπι ποπίπἰς οΓΙβ'πατίο: οί 
πεσάυπι ΠΟΠΙΕΗ ΠΠεπιοΓΕΤΕ, ν. 5ο 10: 
εαβα. ἐμὸς. αἷε, παῖς Οἰδίπους ἵΝε 

Ίαπῃ ἀΐσαπι οβοπάετε νοσεπῃ 12, Υετία 
{οαμοπὶ τεέτο ροβταιης ους, αμξίο, 
Οταεῖα Πιεπιοταϊετ 5 όθερνω Ἑλλὰς -- 

αυά πὶ Οοπίπιβαςὁ Οἱ ππεηΙπεσίε 4ξ 
Ώεο Ἰοαυί Νπετοωίαη » Ώυς ΠΟΠ 847 

νοςαδίτ εκ Ιοπε ὅ. 15. Ἑλλὰς α))ί 

πυσρίαπι Ώς αὉ Ειτὲρίάε ΙΠΕΠΙΟΓΑΙΗΓ. 
Τι [απο ρθγο ΠοπιεΏ Οεά1ρί ἁατμίη αὓ 
υχοτο Ρω]νδί, ουῖως τοί ἔβπηα Ρροίεα 

ἀθπυιπ Οτῶσίαπι ρετνα[δηῖς, τατῖο {18- 

ἐ-ε. τείίαίωτ Ρτῶτει δεῥοί. 1 Αυς. 
Ο0οἱ, «4ροοοτάς 111, Ρ. 147. Όεάι: 
πι αητε ἀῑέξωπι Ποοα[ωη, ΜΙεὺ. -Ί- 
Ροβ1ὲ βάς ττα:ἲε Ο1.τ.  ΟτυΗες 1 

Οὐατίε, Ρ. Ἰ65. ἃον «λαουν {μὰ ΑΔ: 

Α Ὁ ΝΟ:Τ Απ. ο: Ν.Ε ὃτ 

λευ. Βας Εαῖτ «Ιοεαίως; νἷὰ, .Πἰοδν 
δῖς ν. ο. νι. Ραπετς ὃτ ΟΙ. ἩΤε[ε- 
πρ Ρ. 316, 76 ΙΠἱ8 ποπ Π- 
ππιΠτηάο ΟτΦείαπι ἀςζερσ[ᾶςν 8ηΠῖ- 
αἰΠύτοῃ  (πεη «ροιοΙίρ. ᾿Γοκαστον 
ξωτιο ἀεάεῖαι οαπ. Μωίείας (Πτοῃ. 
Ρ. 59. 

ὃε 28 --- ἱπποβουκόλοι [ ερῖτατ ἵπ 
01ο, δαπ - 6ου. αὐοά Ἐτιόευς ος- 
Ρίς ἀερεδίε Οιαπ/ήπιο πο ἢὨαυ. 
Γιῤηκεμίος Βρυκολεῖσθαι ἀἶγα:. Εὐπο- 
λις αἰξίγ. ᾿Ἰπποβουκολῶν (κόλοι) ΕἙνρι- 
πίδής Φεμίσσαις. Ἱἱηπβῖε Οταπιηριῖ- 
οὐ δ, υοΓΠΠ εαἀἆεπι εταῖ ταιῖο, Εμ: 
ωρίω ἵν Ἡ τρ. Ισ8ί. ΤΠ. ὁ ποιη- 
τὴς, 8ἷεν τῇ λέξει τοῦ Βουκολεῖρ ἐπὶ 
ἵππων παρεχργσατο. -- Φ}εὶ δὲ καὶ Εὖ- 
ριπίδης, [Ἰολύβου δέ νιν λαβεντες ἱπποβου- 
κέλοι. αιρἀ Ιδιάεπι οτοίῖατ εἰηκάεπι 
σεπετῖδ, ὠῶν ἑκατόμβη, ει ΕρθΡΙ 
Οοπι]σίς ατετα(ῃ, πίνει ἐξ ἀργνρίδων 
πρνσῶν, «πακί]αε: νΙὰ. Ερίτοπε «4: 
Ιὐεπαῖ» ΤΙ. Ρ. 18. Α. Απίπαάνειί, 
1. (α{ιμβοπί Ρ. 784. 4. Ἰ]ίης τε[βιεμῖ 
Ῥοτετιζ, αυοἀ ρετρεταπ {οπίριαπι ἴη 
Δάπἱε1. ΧΙν. Ρ. 642. Ε. Ψ]ματυτ αραά 
Ρι[]μρεπι νΙ1» 185. Ἱπποθορβοὶ, ----καὶ, 
ὡς Σοφοκλής, ἱπποβουκόλοι. 41Πι Ρου]ο 
Ῥοδε τερετίατΙζ» οοϕοκλής ὃ) ἔφη» 
Ώμο οευ]υς 2Όειταῃς Πὐτατ ρτο Εα- 
τἱρίᾶε ΙεσὶΠα νῖάετιτ δορδοείεπι. ΝΟ- 
Πει (Απιεη ἹΠαπι Εοτῖε Υοςεπ ε ΡΙ. 
{απάτεῖς «οι Βλνίες παπι π [6Πο]ῖο 
ηοἨ νυ]σατῖς Ροπ]τατίς, αὐαοά πιης Ι6- 
εἴτασ 1π πε ΡμοραΙΠατα!η, απ]αυ(εας 
“ταρερά 5 Ριαᾶχαπ» Ὠδί «ο]]οσατΏς 
Ιῃ Αυρυῇαπο Οοάΐςσε, ἆαπι επατγαϊῖας 
ε ΡΙ/απᾶτο ἨϊΠοτία ναῖις 4ε Τ,1ἵο ὃς 
Οεάΐρο, νεπ΄Πε σι ἀῑείτατ γέρων 
ἱπποβουκέλος ἀξὸ Ἐικνώνος. νΙάετιγ Ἐ- 
ΏᾶΓΓΔΙΟΓ ἵππων [βουκέλον Ἱπ οἈΙπιῖπε 
τερεη{ε Ρ{/απάτι» Ρροία Πει επίπῃ αἱ1α8 
νε] βουκέλον, νε] ἰπποφορβὸν, ϱἱο- 
τύΙΏ Ὠος Παῦει Ἰηπ εαάεπ ΠἱΠοτῖα 
δεῥο], ἵω Ποπ. Όὰ, Δ. 27ο. 1αά, 
«ἀροιοάστω:, 

νε. 99. 
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Ψς9 3ο. Τὸν ἐμόν ὠδίων πόο»] Εκ- 
Ἠϊρεπι Οοάιομαη οριϊπιῖ: {εἰάειβι 
βἰτετ, τῶν ἐμῶν ὠδύω»; 8ἴθμε Ἱτα νι]- 
σαταπι ἀἰάω ἃς Ηετυαρίω, Όι 5εΠο- 
Πας ενοιτετει οὐ(εινα(ΙοΏΘΙἩ,. ης 
ορετο([ε ιταξϊανίτ 1. οιερθαπας, ΑΡ: 
Ρεμά, ἂε Ὦ. Δ. Ρ. 172. Οωπ ΒωΠρί: 
ἆοΐς «οπΕογτΙ Ροϊθτιε, αυοά Ἱερίτατ 1η 
Ίῦτο {ουί ΟταςσΟ ΤΙ, ϱ. Της ἐμ]ς κοι- 
λίας ὠδῶες καὶ πόνοι.. Ἠδο ὃς ν]είπᾶν 

ους, πάμααθια 1Π εσεπιρἰατί Ηεῦιαο 
Ἰοέτα, ποη ἱερί νίάετας Οτίρεπες Ερι(ε. 
αὐ 4)γίο, Ρ. 226, [μη [πε νεηι[β9- 
βιπα» οὉ εδἀεπη 8ΗίΕΠΠ ΠΙΔΏΗ ΡΙΟΓ6» 

ἔα, αυ Ῥτουετὸ, ΥΙ 8. ΔΛάΙΓΑΙΠΕΠ: 

εαπι Ἱπιοτίετυῖτ πο ἁΠωί]ες Ηδειτί- 
πηως ει Ἱπιατρτες 146ΙΠ ΗΠΓ/µ5ᾳµε μοΓ1» 

α- οειετοτα ΙΌτοτηπ Ιπιετριειῖους 
ἀϊνειίας, Ο166 πιη]ιο αμαπι Ηευταί- 
«8 4οέμοΓ. 

ϱ.Ν8, 42. 'Ἠὸη δὲ πυρεαῖς γόυσιν ἐξκ)- 
ὀρούµενος] ΝΙάΙι ϱ. «Αγμαίάι Ώπο 
Πεγεὐίω τε(ρεκ]Πε 1Ώ Πυρσαῖς γό- 
γυσι' ἨΏαπ. ἁπϊετι ΠΗείπβις [ες 
Τ/θοςΓ. ῥρ. 332. Λ. Τδεοετέ 5εΒο- 
Πα[ίεπ αἁ Εά. νί, ο. ΗΟΙ ἀεριαν2ῖε 
Ρτοίΐας νε]αε Γατρίάσαπι, []νῤῥὸς γ- 
Σύεσσιν. Τβεοετῆ. 1ρίε Χνι 190. ἔτι 
οἱ περὶ χείλεκ πυῤῥα. Ρατιπεπορᾶο ἆας 
Ῥωτίρίάες οἰνωπὸν γένυν, Ῥῃαξη. 1167. 
Αια]αητα ππαϊετ ἵπ δω Ἐδερ. 1ν, 
36. Εα/ρεδα --- ἅμνι [πω Φυμήεν 
.. γο/εἷς τεπίε πύτα βεπίς. Ό]8ς. 
Ἁιππιαππ. αὐ Ονίἰα Ὑει. τ11, 665. 
ορείπε εοπιωίτ ο Ρμαη/[ῇς γετ[ηπι 
ό3. -- Ουοὰ Ἱερίτωτ ν. {εα. 33. ο: 
Λῥοεἱες ἀιχεται Οοὰ. Τγ/. ν. 714. Αὖ- 
τὸς ἕυγειδὼς, ἢ μαθὼν ἄλλου πάρα. 

ο, 34. Τοὺς Φύσαντας ἐκμαθεῖ, δέ- 
λων.] Ηίπο εχρτεβαπι νε] ε βπη]]- 
τπο Ίαοσο. Ραεμυῖί νετίαπι εκ Αἰα]απία 
{ετνανίτ Λοπίις Ῥ. 405. 27. }ατεή- 
τω ἰπετίπι ἴπνε[ραπάπῃ βταῖία. 
Ῥατεπίες Ρ]ι5 {εππεὶ ορθος{, [εὰ ἃριιά 
Βιτίρίάεη, αιοά πιεπήπετία, αἰρί 
υυ/ρία Υοςβηίυς Φέσαστες, βῥαΐετ 

189 

1ρΡᾷ Φύσας, πιαῖεγ ΠΙπουαπΙ Φύσασα 
ἀἰσίιαχ νεὶ Φυτεύσασα '' Ὠαῖμς οἀρε]]ᾷ5 
τιοΠὶβ ΠΟΠΟΤΕΠΙ μίσογύνής ουΙΠ ΠΙ]ΙΕ- 

το οοπηιπηπίσατυίη ποἰαίς , αυ {6” 
ουπάυσ Εωπρίάεη πα. ημων 
οοηβάεταῦδευγ : (Γήκτουσα ποίαν «ης 
ε[ὶ ἵπ ΟΥσεΙορε ν. 34315. Πο ἔωττε 10- 
«ο Ρο]γρμειπὶ νΙἀεβίτας οτατ]οπί 60ῃ- 
6τυετε Φύονσο , αὐοὰ ρθει «4ἱθεπᾶ- 
Ροτας Ιιορ. Ρτο ΟΠΠ. Ρ. 1οΆ.) τοῦ 
Φυτεύσαρτος [ειπ]πί τεοϊρϊεπἀο {ονεη- 
ἀοαίε ἁμπιαχκαιτ ἀε[ιπαϊτα, ᾿Γὸ σπέρμ᾿ 
ἄρουρα πορολαβοῦσ’ ἄλλου πάρα, εις 
Ιπ Οτε[ῃε ἸοαμίαΓ ν. 55ο. ΡΙΦινς- 
ται «4ε/[εὐγίάςν οὐ]μ5 Ιουῦ! ἐκ Ε4: 
ππεῃ. ν. όόπ. οὐπι Βαπρίάείς απίς 
“Γπαϊοιι οοπῖ]εταΏι (τοίίως 1η Ριο- 
Ἱεροιπ. ἃς δἰαπ]ε]ω.  Πιηρίά Αεμεὶ 
ἀπο Εταρπιίπα, [ειναια Οἶεπι «ελ. 
5ιτοί. ΥΙ, Ρ. 472, 196. ὃς ΙΠ. δεθού. 
α4 Αγί[οβῦ. Ανεςδ ν. 404. νΙάεπΏτΗῖ» 
ἃ ὁεαιίετυ Ἱωπέα Οοπ]εξξ, ἵπ 7αΤΤΡΠ. 
Ρ. 16ο. οαὐῖ, πο Ώμης ἀἰία ἵάΠρ8ΙΠ ν 
ουπι οετετίς Πο Ι8ΠεΠ Ίσςο τε]]αιῖε 
πηηϊπε ΟΤΦουΠ, Πολυξεροῦσθαι, ζ- 
ἵμς νῖσος τε[οηοεπάαπι {]άλαι ξεγ:ῦσθαι, 
νίά, Εωίρ. ΗΙρβο]. ν. 185. -- Ρα- 
γεπίές ΕΒωγίρίαΙ ΡΙεΓΙΠΙ(Βε {επ ρετ Υο- 
εαβίατ Ἴεκόντεο" Ἡ πη/[ρίαπι α)δί φύ- 
σαντες, αὐἰὰΡΙ ρεπα(πΗπῃ ογεἀετεπ]ς; 
ααοὰ ογαδοπίς Οοᾶϊςες Πος πορί π 
]οσυ ου[οάίνειε, 'Γοὺς τεκόντας» Οέϊο 
πηπῖπαπι Γγίριάαε Ίοσα ὁιοναὶ Γ]ο- 
τῇ, Γαρπηπ]Πτασίε, ἵπ οὐ]δας ΡατεΠ- 
Τε; τεκώτες πυβεὑρεβίησς, εκ Άιςῃε- 
Ίαο, ΛΙεπΙΦοπΕ, Ὠαηπσ8, Ηε]επα, Με- 
Ίεβρτο, τά αῄμηάς Ρρειίτα, Ἱερυπευσ 
ΊΠ ΟτοΏί 5ιύᾷάρ β. 339 398 (3411) 
46 327 335. 337. ΕΗὶς αώάαπτις 
Ῥυτίρίιαϊς ΑἱΦ. ν. ο5σ8Ώ, δυρρ]ῖο. ν, 
ασ. Ιρηῖρ. ἵπ Απ]. ν. 659. Ίῃιπς 
βπϊεπι, αμη ἀῑεεῦαπ, ]εέτο τερετί- 
Ἔπτ αρμά «ὁΙγαβ0π. Χνι, Ρ. 1105. 6, 
ὁ χρηστηριαζόµεγος ἦν τέτὲ πολὺς . καὶ 
σρέχω» εἰς μὲν Δωδώνην, --- εἰς δὲ Δέλ- 
Φφοὺς, ἳ 

Τὸν ἐκτεθέντα παῖδαε μσστεύων µαθεῷ 
Ε) μηκέτ’ εἴη. --- «(αὐτὸς ὃ᾽ ὁ παῖ, ) 

Λα 3 "μετιι. 
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Ἔνστει, τοὺς τεκόντας ἐκμαβεῖν θέλω», 
Πρὸς ὁῶ-.ν Φοίβου. ' 
Φωγίρίαίς οῦ» νΙῖ ἀοξῖ Ό9οη πεπ]!πε- 
τάβίς Ριστετεα νε]ατ νοιρα Ροῦτα; 6- 
Ῥεταπε Η]α αὐτὸς ὁ’ ὁ παῖς. αὖς {μης 
Φιγαδοπίες ΠΙΑ ἵΑπἹεη ΄Ίπιερια ποῖιᾶ 
οοπυίοκιαπ αδοπὲς ἱττερ[ετίς ε Πιαζ- 
δῖνα; ε[ επίπι ο Ππίτατο θοπρτοΓίθ 
Ῥταάεπείηπιὶ [αεῖς αἰίεῃα: Μογῇς ος. 
οαΠοπε ἀῑέταγις ἀᾳ Μποξ, [γευτσα, 
αυ πολίτικοὶν Ώεος ἔτεαμεπιο αἁΠί- 
υαοτῖπε αά νιπ ἱαρίους σοβςΠΙαπάαπ]: 
ου Ὀιψ[βεπι, Γ ανασα, Οεάΐραπιαἀνθ- 
σὔτεε, αὐῖ ἀε τεδιας αιίδαμε ρηνατίς 
οἵπι αἰῑς σεπτεπ!ς σον οοπ/(μμειεθ 
Ομἱάςουπαπε Πτ Πτα ποτᾶ»΄ Ώνε διγαῦο» 
πἱς, {ει αἱιεγῖας», ἵπ παῖας Εωτῖρίάεο 
Οοάϊσε τερειτα Εαϊ(πε Ἱεάείο νΙάετατ, 
4απι ἄπε ο ἠΊσμπι α]ἱοταπῃ βμέχοτῖτα(ε 
παπι πιδυ π (εάεπῃ τεάισετᾶ ΠΟΠ 
ζαβπυῖ. 

Ἡ. αἩ. Σχιστῆς ὁδοῦ.]. Μεππε- 

συπι ἵω ας Εἱτοτία Ρ{/απάστ 1 9εΏο]. 

ᾱά Ῥμα. {15 Απεπι, δυρῥοείε Οεά. 

Ἔντ.ν. 143. (ρε Ῥαι[απίαςν αἰήφμες 
θε]ιοῖῖα ἵη «δυῤὸ. 1. ο. ΡΙᾶδεπι 4ε- 
Αὐγίεωπι εκ Οςάΐρο, πὶ Εω]]ος, ΣΤΑΡ: 
ππεμτυπι. α Τύ. δαπίε]ον επι αἰ]]5 

Ώοη ραμεῖς, οπ/Παπη» 44 Π8ης αὐζεπι 
Ώοτπιαπη Ἱπεορτασάωπη: 
Οὗτως ἐπῆμεν τῆς ὁδοῦ τροχήλατον 

Σχιστῆς κελεύδου τρίοδον, ἔγθκ συµ». 
β2λας 

Ὁ. Τριῶν κελεύθων Ποτνιάδων ἡμείβομεν. 

Τιεσεῦαιωτ ἵπ δεβο[ή5: περ Αὐλίδα 

« [οτίδε» Δαυλίδα) Φησὶ την σα/στὴ» 

ῥδὸν, ὁ δὲ Αἰσχύλος περὶ Ποτγίας οὗ. 

τως.τ- ἐπχειμεν -- ἃ ποκ τριῶν κέ- 

λεν) δεαἰίρετ ἵπ οτα 0 Ρο[ε- 

ται ἐπζμεν δε κελεύθων" δέπεεα Όνὰ, 
ν.772. Ρύοεφα γίβάας τεδίο Φα /είη: 

ἀἱί υἷας. δίαΠις, 1 ΓΠευ. ν. ὅφ. -- 

Ἰγιβάσφιιε ἵπ Ῥθασίάος ατζο. 

Ψς 4ο. Ὁ, ξένε, τυράννοις ἐκποδὼν 
μεβίστασ».] δεπατίαπι αάμ]οαίς: ἱο- 
επες ΟγΌΙ6µ8 ΠΦΡΕΠΗΠΠΕΤΟ νεπυί]ς 
ὀϊσακ» ἵω νειβθως αωτοπ Ροξιαταίη 

ΑΕΑΟΌΙνΙλΛςτιΙ ο: Ἑὓς 

Εωτρίάς Ριαίετῖπῃν Ἱπ υ[α νίτα 
οοπιπυπἰς Εαέεις ἀε[Γοταιεπάϊς Ίπδε- 
π]οβ/Ππιας, Ός Οπψπίσο ίορεπες [,αξγε, 
νι, 55. ἀριστῶν ἐλάδε , πλακοῦντος εἶσ- 
ἐνεχθόντος, ῥόψας, Φησὶ, Ὦ ξένετ. ε. µο. 
α1 ρἰαζεπίαι Ῥογάεασεο }απὶ [αδ[ῇ- 
επἶΠε τεβετυπῖ: νεα ο Ρμαπ][ε 
«ΕΠε πποπιεταπῖ ἄπτε Λεπαρίωπ Β. 
.εορατάιω ας. Επιεηό, ο. νι. ἅ }ας0δ. 
ριηίως αἆ Ότεροτ. Λαπίαππεη. τει 
ἐαπάεπῃ ραυ]ο απτετ πατταπτεπη Τ. 11. 
Ρ. οο8. Ρ. ἅ Τ 1. Ρ. 78.9. Επῆία 
Φσασϊταεῖς ἱορεπίς εκεπηρ]α ρτο/ίαπε 
ρἱατ]πῃᾶς 

Ῥε, 1, 4σ.-- Δαβὼν ἐχήματα Τ[ο- 
λύβῳ τροφεῖ δίδωσι». ] ἵπ δε]ιο][ῖς (ετνᾶ- 
τας εκ «πιπισεὶ 1γάε Ίοσις Έοτιξ 
ουΙ΄ Γα/ρίείοπεπῃ πιουεαξ » Ἰΐτεταπι 11 
Ευτιρίάεῖς, εἰΠαπ α {εημεπτῖ, Πς εΠε 
τενοςαΠάαπι: καὶ λαβὼν ὀχήματα Τ]ο- 
λύβῳ τροφεῖα δίδωσιν. “Οδάϊρας πι. 
ππαευί ἀῑκί[ε ζεπωτ: 1]όλυρε, θρεπσή- 
βίο ταῦτα "Ίππουε τοὶ δώσω. Ὃα8 νυ]- 
ΡΟ θρεπτήρια., τροφεῖα 6ετυε νοσαὈαπε 
Αιτὶοί, Ποια {οὐεπιπῖΣ ΠΑΠΙ ΤΙΕΤΕΒΕ 
Ητααπιοάϊ 4«αοφμε Εοτπηῖς νοσυπι ἀθ: 
Πρηαδαϊατ: ποτα {ΠΠ ὠώτρεῖό». διδασκῶ- 
λείο». κηρυκεῖο». Περανιπε , νυ]ρα 
πρεσβεῖον, οἶίπι ααόαῖε τορεῖον, (ν]ά. 
«α[αιῦ, ἵπ Τῤροβύγ..Ρ. 101.) [ουῖσε 
πρεσβήϊο», Ότειεπβαῖῃ ἀῑα]εξο ἀῑσθ- 
Ώβ{ΙΙ πρειΥή 7. Ἠσο επἶπι ΕΟΠΙΣ 16- 
Ροτίτατ ἵπ πιοπυπεπεῖς Ἱερίάεῖς, ----- 
ΑΠηιεηέοτιι ππετεράεια |[οἱσεγε, Ῥίαίο 
Βἰχ]ίε ἐκτίειν -- τὰ τροφεῖὰ. Τ., νΗ. Πο 
λύ. Ῥ. 529. π. ὃς «4εἰίαπ. ἀε Ν. ΔΑ. 
απν ο να. αυ Ἱ.. Ἡς ο, νά, Ῥ, 7ης 
ὮΏε]ρβίπ, αἴε, τὰ τροφεῖα τοῖς θρεΨκ» 
μένοις ἀπεδίδου. ὈὨδι σηις ἀῑκιε 
τροφ]ς ἀποτύεω τὸ χοριδτήρια:, ΟΙ. 1. 

. 16. 6, οοΏπΟοᾶε τροφεια ΠΠεΠΙΟΓαΕ 
εκ 4ε[εὐφίο Ντ ΠΠ. Ἐσ. δραπθεπι, ὅς 
{/εταιε, Οὐήειν. Ρ. 147. Νιά. Ειγίρ. 
Ίο. ν. Ώσ2. 1ειηρις ῥ. σα ν. 31. 
οὐκ ἀπέδωκε τῷ τροφείχ τή πατρίο!. '}ᾱ- 
Ιοτίι Εἰαεειδν ΝΙν ν. στο.-- πες 
γεαάξία το Δι Ππεπία Ραϊτί: υῖ πο- 

ται 
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τος ΟεΙεΒ. Βωγπιαηππως. Ῥτονειοίο  ἁἷ- 
σεῦατατ ἵπ Ίπρτατος:. Κριὸς τὸ τροφειΣ, 
Ζεποῦίις Όεητ. 1ν.,. Ῥτον. 61. Γριὸς 
τροφεῖα ἀπέτισεν, ] Ἡ παροιμία: ἐπὶ τῶν 
ἁχορίστω», ἐπεὶ (Πο (οτιοεπάππι) τῶς 
Φέότγας πλήττουσι. οἱ κριοὶ. .ΗΙπο σος- 
τίροτατ Επροᾶ(ς. νετβιν αραιά ἱρεῃ. 
ἓκ, Ῥ. 473. Ε. Οὐ δει οὖν κριοὺς 
έἐπργαῖος) ἐκ) ἐκγεννὸν. τέκνα. νυ]ρα- 
ταση κρείοὺς Ετυῃνα Ὑϊτου εχετεετας 
Ρτππατίος :: Γεὰ Ἠσς, Γ8τεοΓ, Ροῖε- 
ταπτ οπτΏΙ: Ρο]γῦο ἴαππεπ', ἴ8μα παπι 
τροφεῖ». {εουπάαπι Βωθίρίάεηπ ϱποφυε 
ἀθάστῖς Οεάΐραθ-, νε]ατ΄ αἰἴπιεπίογιπε 
ππετεεάεπι, {εηῖς Ἱπιειξεέή επτά. 
Ἠ]ε {ζῇ]σει ,. «Ξάε ΡεΓρειταίᾶ», ΠΙΟΣ 
Τμεῦας- ποπ αὈΠς, πε Ὠε]ρπος αιί- 
ἀεπ., 4πο ἀε[ήπανεται ριοβε/{[οἱ :.πε- 
ασε επῖπι Ποπηϊσιάς», μυύσαρῷ ας ετας» 
πρὶν καθαρύηγα:,. ἴεπιρ]υπῃ Ιηστεά!: ζο- 
Ππτπαπῃ Ίτασυε τεάΠε, αἴθμθ Ἰπᾶε.ς. 
ρο[ίσααπν τεβίυπι «Ώγγάπῃ αἴθυε εαιΙος 
Ῥο]γῦο τε]ία μπες, καθαρθεὶς τὸν Φόνογ, 
Ώε]ρ]ος- ρτοξεξϊις ε[ Ώευπι αἀβῖσι- 
εὐταςς. εετίτας οτασυ]ο ῶμεσας νεπῖε 
Οεάῖρας. Ρτίπια {ρεεῖε Ίενε ν]άειητ 
ουο 4ε οωστη Πιαϊϊ αάμπε Ρί/[απᾶ. 
1π 9οπο]. αἆ Ῥπαηῃ. Υ. 1748. Απιῖ: 
ππαεδις, ὃς Εωτὶρίάες: {εὰ ἐταῖ ἵπ Ώας 
Ἠ]βοτία τες πιαχἰπιῃϊ πιοπεηιῖ: πα 
Ά ουττα τερῖο νεέυς Οἐάΐριφ νεπῖς- 
{ει Ἔπερας., αὐξ { ουττης Ιπεεέης 
{απρυΐπε ααοπιοάοσυπαιε Τῃεδας ΕΗἱς- 
δει ἀεάυμᾶας, αμἱ ταηύεπι οσὴςς Βε- 
βῖς ταπιάία ροταίΠει 1Π οΡ[οιτο Ιαίε- 
τε Τατρίτες Ίιααπε {6 ἀεά[ι ἵπ εἶα- 
Ροτατα [μα Γμεραῖδε διαἰμ, ΠΑΌΙΑΠΙ 
ΤαἩ {πσεης, ἀμπι τερίαπ Ἱπιτατεῖ» 
ν{[ο ουττΗ ΕαϊΠο οΟΠΙΕΓΕΙΙΑΙΠ, 1;, 11. 
ν. σσ. επίωπι εταὶ αἆ Τοεῤατ: ϱε- 
σπιῖῖ ϱγ0Ρε Ιπιίπα παιί [ιαἴως, ἕδ πο» 
το οπηζαίτν {πίγτε βεπαίες: ἴζι νεο 
ετεε][ῖς [ιαπιεί μπα πῖχα οομππίς }ζί- 
Αῑτ ν ἓν π[εξος Ηἴαπιπιι [απσωίπε εωΙ- 
τας, Ῥαπε. τείτο ἱωτραίω αι. ΒαΤ- 
Σθίαπι ἆμη:αχκατ οβεπὀΙΠο νιάεπιυτ 
Ροίϊ ταπίυπι τεπιροτῖ αάπιςσ ἴπ[εδεί 
(ωηρωῖπε οµτιµ.:. {54 οὗ εὔη, αὔαα 

τος 

ἀῑσί, ΤΑΙΙΟΠΕΠΙ {οϊα βέΠο ε[ῖ ρειγῖά[- 
ου]α. Ῥυπτ αραιά θίαζΐέμπι οἰασάειη σε- 
πετῖς ΠΟΠ ρᾶυσα, αμαἷ]α ΠΙπαµαΠῃ, αξς 
αυτήππο ν οοπΙΠΠες απιῖσῦς Ώγορβότείό 
βΡοπιΐσω» ομῖας ᾿Γηαυρσῖφα, πες. πι: 
το, ἴοτα Ραριπη Τπεσα]άε. τεάεσι- 
ταπῃ ἀε[άεῖασας βγοβρβηςΊπ Βνορειδ. 
1 Ε]. ντι, 1. Μαιιο Ιεν]ηςδ εΠ Ρρες- 
οβΤΗΠ1, οσα (ΠΕΠ ὃς ἵπ Ροπιῖοί Εμὶς- 
{6 νιάετατ ΤΠεραίάε, Ίπ Βτοβετᾶ, 
11; ΕΙ. πκν, 39. «Απιῤῥίαταξω πί] ΡΓο- 
/μηί Γαΐα φιαάτίρα: Ὀἱβῖς νεξτις Ί ἃο- 
ῥᾳς νεπῖ; ΑπΙΡΗΙΑΤΑΗ5. ο] «νο: 
δε]]ίοις: φαάΓιδαΓαπι Πα ποπάιπι 
Ίπνα]μεται Σ΄ Ρῥο[ἰταίς, ἸΙςσοῦ. 19 
ΧΧΝΙΙ. Τὸ τοῦ δύρῳ ὅρμα ἵπποι (τὸ 
γὰρ ἐπὶ τετζάρων οὕπω τοῖς "ρωσι διὸ 
χειρὸς) Φέρει τὸν ᾿Ἄμφιάρεαν, ἐκ Θηβῶ» 
ἐκανιώτα. οὶς Ιοευς. Πε οοπβἴτπεῃ- 
ὁµς: αμξ Ρατεπιδε γμ]σαια {πςος- 
ἀμπε, εἰ μὴ ἄρα "Έκτερι τῷ ἢρασεῖ, 8- 
ἴπαία παπα {ωπε ἔεπρογα. Ὀε]ῃῇ Τε 
Ῥαπί Γτοσπίᾷαε «οπΕωπἀεηεῖθ. Ὑ]άς. 
ΡΟΗἱ0[1γ, 1. Ιοοῃ. χνι, ρ. 758. ὃς Ο-- 
Ἱεαγίμ: Πος Π Ρεσσαταπῃ ε[Ε, ρεςρᾶ- 
νῖε ριῶτοτ Εωτίρίάεη οαρΡΙ. 5ο! , 9279 
δορῥοείθςν Απιρηιαταυπι ΤΕΙΓ  οΏπέης 
αὐίατριάῃ «Ἀὐτοίεν ὅτλοις καὶ τετρω» 
ῥίστῳ δίΦρω» αρι Φ7ΤάΛΟΠ. ΙΧ Ρ.ό12. 
Δ. Εἱβὶς νεξαπ Λάταβαπ εκ. Απιῖς 
Ίηφεθο εοΏ/ίῖαι αρὺά Ῥαμ/άπ. νΙΠ.Ρ. όσοι 

ὃς. 45 -- ὡς δ' ἐπεζάρει. ] Ει[ία- 
είς Ία Π. τ΄ Ρ. 258. 9ο. ἵπιει ἆπαξ 
λεγόµεγα ἀμο αῳοαιε ροπῖε Βατὶρίάς: 
Ῥμωρ/ {15 φετὶνατᾶς. αΠΟΓΗΤΙ αἱεετώΠη , 
Ἐσεζαρει ΣΦξ, ἀντὶ τοῦ. ἐπεβάρει. 
19 Π...Μερ. 871, 15.. Το ἐπέβρισαν, 
Ιπαυ]τ, ὥς θασι οἱ παλαιοὶ,  Ἐπεζάρη» 
σα» οἱ ᾿Αρκάδες ᾠασίν ἔθεν παρ’ Ρὸ. 
ῥιχίδη τὸ, ὡς ὁ) ἐπεζάρει Σφιγξ: Ἡσο 
Ίοσα ἀεβρηανῖτ ετἶαπι {5 ῥο[βυς αἆ 
Ηεβεῦ. Ἱπ Ἐπεξέρει, Βευεί τὸ βέρα-- 
Δρον, Ζέρεθρον: {ζέλλω ἀῑσευαιη τὸ βόλ. 
λω.ν τείῖε Ε/9πιοίοβο Ρ. 498, 42.. [η 
γετρῖς α]ίαφ π]ηῖπιε πονατος, ΡΙµάεῃ- 
τετ. αὈίεπει Ἀιτίρίάες νοςίθις απη]- 
αὐατίς ὃ, ρἱοΠεπιαι]οίδ, ουᾶῦς τε[ρηῖς 

Αιιί- 



το 

Αιιΐσς Τταραθίς {εηδτίμς: νοςυ]ς 
αἰπ]πιο αμ. πέρι:. απι]εεηιε 

Γιασίοίς {τεοιοπιαι», ἀ[ρ]ιεοβασς 
“γίρῥταάϊί, αυ! τοὺς Ἴραγ ᾠδοὺς ἑκω- 
Αάδει, ἐτί, ἃ οὐδεὶς ἂν εἴχοι ἓν ΤΗ διὰ. 

λέκτω, τούτεις χρώνται, αποὰ Γετίρβτ 
ΖΓ{[οιείει 4ε Ρυδτ ο. ΣΣΙΙ. 

Ὑε. σο. Αὔιγμ᾽ ἐμὸς ποαῖς Οϊδίπους 

Σθιγὲς μαθὼν.] Ἠος ρταὈυίε 5ΕΠΟ: 
Ἡου Αασιβαπις Όούεχ: Τωὲς γρώ- 

Φτύσι, Μούσας ἑαρὶ παῖς' ὃ καὶ βέλτιο). 

Ἱμούσας δέ Φησι τὸ αίγµατα, διὸ ἔμ- 
ῥελῶς προσἐφέρετο τότε ἡ ΣΦΙΥξ. Νυ]- 
βατᾶ ππεο Ἰάἱσῖό Ώου [8βε ΤΠΕΙΙΟΓ 18” 
ἀῑο, Νπούσκς ἐμὸς παῖς, οοττεξιοτ! νΙ- 
ἀσιωτ Οαπιπαιϊσο ]οηεπᾶα οὐ] 
Μούσας σπἰριαϊα ἆ:ἔτα Ιερεταῖ. δΡΏΙΤΧ 
αὐ]άεπι εεεΙηςταῖ, αν ματα μαθ ὅσα 

παρ ΨΜουεῶν, με ΓοτιθΙτ «4ροΠοάυγ. 
Βϊ0ἱ 1. ρ. 148. ἵπ Όσα, 19Τ. 5ο 

Λῥοεἱς ἀῑέα παρθένος χρησμωδὸς .Ν. 

1207. ἡ πεικιλωδὺς, ν. 130 Ἡ ῥᾳψφδὸς 

κέω» ν΄ ποο. πως {ρεαι βουίη» {.εΧ. 
ΜΕ Ῥαψωδὸς κύων, ἡ Σφίξ" οὕτω 

Ῥοφοκλῆς: Άο (οηθί ἀευνεται 118 Πο- 

τα, ποπ Κύων ἢ σφίγξ: {εὰ αποά 11]ά 

ζαπεβᾶε ΟΔΤΙΠΕΠ εἴαῖ σηΙ[ετασ]ἰε σκλή- 

Ῥδς ἆοιδοῦ, δυρῦ..ν. 36. νε] ἁγρίας, 

Λμγιρίά!, δεπεεα ΡΏσῃ. . 131. εν 

Τῤεβατιηι μες 1μμβήβεα εξεῖ οετβᾶ 
εοπιπίεπ: πηοάΐς. Όεά. ν. 246. ορθῖπα 

ἕὁ πε[απάἰ εατιπϊπἰς Ιγί[ίες ππα. ν. 

192. ἀοίας 4ο ἰγί[ίε ΕΤΕΠ αἰπῖς [ου 

γετο. Ύεη Πο ἀ.ειτυτ Εωτίρίάς ΓΠοΡη. 
ν. 814 ἀμονσοτάταισι σὺν φδαις᾽ Οἱ 

ΦυΡοί, ᾠδὴν, Ἰπααῖε, κακόμµονσον τὸ αἲ- 

ιγµοι Φησύ. ὃς ν. 1035. 2εοὺς πεδαί- 

ρεὺσ’Άλυρον ἀμφ μεύταν. ᾿ΤΙ[ὲε εατ- 

ππεῃ Μοῦσαν στυγερᾶν νοσαῖ Αε1εὐγις 

Εαπιδη. ν. 398. ηεαυε 1]αά δΡΊΙηΡΙΦ 

Μούσας Επιριιαῖτει ἀικηΤες Βωγιβίάες. 

:Νς σι. [ Ὃθευ τύραννος τῆκὸε γῆς 

καδίσταται,] Τἴπήὰε ου:4επι» Ώοᾶλο- 

τυιῃ- Ίμάισια Τθνοτὰ5δ, ἀῑσαίη 8 πεΠ 

θμσά Γεπιῖο, ΠῦΠε΄ ουύαως νοτ[ασι 

αιὶαί {ρωτωση νἰάετ], ΕΠΙΩΙ ΗΠΑ. ξοΤταδ- 

ΙΛ ΘΡΝΟΤΑΛΙΤΙΟΝ ΑΦ 9 
{ε Εασται α τα]ἱ Ῥτοζεᾶας, οµεΠ Ἐα- 
τἱρίάοις 5ο οπεπόειίς: νοσεπ) ἐπαύλα 
ΙΡΙΏΙΦ Ίη 1ῇία {εάε Ρρ]ασυίΠε (Οταηπιᾶ» 
τ]ῖς, Ίυετ ε ΔεΠοΙιο (οὐ]εις ΔΡ. 
Η] τε]εξεῖς ν]άε πὴηἰ ααπίο αυαπι 
δρτε ςοΏΦτεαΏῖ Ίβ8: τυγχάνει δὲ πως 
Αἴνιμ ἐμὲς παῖς Οἰδίπους ΣΦΩγὸς µα- 
θὼν, ἸΚαὶ σκηπτρ) ἔπαθλα τῆσὸς λαμ- 
βώνει χθονό. ἹἸπ ΟεάΙρο δεπεια, ν. 
631 Λτείία φμί (Φυᾳ πεεῖς δεερίτα , ὃν 
πε[απᾶος οεευφαῖ Ιβαίαπιος ῥαῖτίς. τε- 
{ριοιτ Ειτὶρίάς οκηπτρ) ἔπαβλα". Πυῖ« 
επ ν, 194. ἰαμαῖ θος βγείῖμπι Τρί 
δεερίτωπι, ὃν βετεπφις ὀρρίπρίς ὄσο 
φιετζες ἀαἴωτ. (Ο 48πι {οτει Περι Τ6- 
Ῥει]{]ο. τύραννος τησδε γῆς καθίστατοι» 
καὶ σκήπτρα τῇσδε λαωβάνει Χχθογοςβ. . 
Άοη {οἱει Βιτίρίᾶες ἸΠο πιοάο ταυ- 
τολογεῖρ, π]πΙ]αυε ροτετίτ Ἰ]ήης Γαῦι- 
5 εχεϊτατῖ, αὐοὰ αἆ Ἠππο νειίαπ» 
ἵῃ Πας Γεὰε τΙάἰςυ]μπ1, Ρο(Πι ααυἱρᾶ- 
τατῖς αμήπΙπιο πιυ]το ρατείης ἅ οοπΠ- 
ἀετατε ΙΠ8ΡΙς αμα Φοβῥοε[ές, παράλ- 
Άγλα Ροπίϊ τὰ ἰσοδυ)αμοῦγτα, ἄἴθῦε. Ὀῦ 
ορίποτ, πυπαιᾶπῃ Πς {π νετῇδις ἁἷ- 
νετῇς : Ἱπτετρο]ατοσίς {ταυάεπι ΡΓΘίετ 
οειέτα ππαπ]ξε[ίαι νοχ Ὅδεν, νετία 
07 αΏ εοἀοπι Ῥτοξεξϊα: 1π α]]φαοι πηῖ]- 
Ἱεπῖς Εαγἰρὶάσ νετβὂις πε ἀεεῖες ηυῖ- 
ἆσπι ουνῖα, Ί[μος [επ τετ ταπίυΙῃ 
αὐαίετνε , Βὶς ἴπιγᾶ ρᾶυςος νετ[ως Ππί- 
εἴο νετ[αυπι τετ τερεεῖτα, {τά [επιε] 
εαπτυπῃ αὖ Βμτίρίᾶε ν. 43 Ροῦτα, 

9. 55. "Αρτεας] Υετετῖς Αιεῖ- 
ο ΙΙαΙεξεί Γοτιπαίη ε Οοὐῖσε Γεἶάεῃ- 
{ Α τενοσανῖ: αποὰ νυ]ρβαδα(ατ, ἄῤέε- 
γας τεςεπε]οτῖς εῃ ᾿Ατύίδις: Εοτπιᾶ 
τεῖας Εωῑτ θώρεος ὃς θᾳρσεῖ, επιο]]ῖεα 
θ2ὲέος ,θαβῥεϊν. ἂά Πῖαπι ππυιατΣ; ἀῑδιε- 
ει νατιετατέιη ΠΟΠ ατιεπάεης «ου βάεῃ- 
τετ {οτΙοιίι ΤόσπΙαΣ θαῤῥω καὶ θάῤῥος 
Αιτῖοε ῬτοπυπτιαμάΏ; [ΟΙ οὗ λέ- 
Ζουσιν, αἴτ, οἱ κυρίως ᾿Αττικοὶ "Αρσε- 
γα, ἀλλ᾽ "Ἀῤῥεα,. μ0ἱ ποιαηνς. ζε]ε- 
ὑοττ. Οπάεπαοτρίως ὃς ΟΙ. Φίοεδετιης. 
Λάβηιραίατατ Ίδυπια Ει[αὐίως τη ]]. 
Μ Ρ. 877, Υ. 20. 19 Οή, 1 Ρ. η 

υγ. ὃν -- 



ΙΝ ΕΥΠΙΡΙΡΙ6 ΡΗΟΕΝΙΟΑςΛς6, 

ν. απ. Ῥοτῖοτ ε[ αραιά πος [αΕἱ «οη” 

Παης νατεγπα ααέλοτίτᾶς: θάρσος ὃς 

θχρεςν α Τομογάλάε Ετεβπεπαπτα ὅς 
Τιαρϊσϊς: "Άρσενα» αποά Τταρ]αί νεζ- 

{ως αρεῖας ε[ξ ρτανἰταεῖ , ΤεηρεΓ {οτ]- 
Ῥιαπῃ Ιερίευί αριά 4ε/οὐγίωη δορῦο- 
οἶεπι ὅτι Ειυτρίήενι: νἱὰ ΠΠ. διερραπις 
Ἱη {10. 4ς Ὠια]εξε. Ῥ. 169 17. ὅς Τἱ0. 
Ἠεπι εγώ: ΊΏ Πμοίση. Ἡ. Τ. Ρ. 95. 

τς, σο. Ὁ τπῶντ) ἀνατλὰς Οἰδίπους π.] 

Νε υπο αωίάεια νε[απῃ , ΠαοοΠες, 4ε- 

Πάείαγεπῃ, Ίπ'΄ Οατππῖηε Ογερογέέ 1. - 

πἰαηχ, Ἰεαίῖτατ Ἑ. Π. Ρ. 351... Ὁ 
πάντ’ ὠνοτλᾶς ἐν βίω παλᾳαίσµατα. ΕΗ- 

τἱρίαϊς εἴε ἵπ Ἠετα. Ἐωτ. ν. 135. 
«Ὁ πολλὰ δ) τλὰς Ἡρακλής λέγει τάδὲ. 
Έν {απο ταξίας Πειου]ες ἀίσεγεταϊ 5 
Ὁ παντ’ ἀνατλὼς Ἡρακλῆς παθήματα, 
αυαπι Ὀεάίρας : Ἠϊμος {α]τεπῃ απεῖσιι- 
Ἰο τεπροζῖσ» 4ε αὐο Ιοεα[α ]οφμῖ- 
τας, Ὁ πᾶσι κλειὸς Οἰδίπους καλούμε: 
νο, δ0ρὺ. Οεὰ, ΤγΙ. ν. δ. 1η ἀτᾶ- 
τηᾶτε , ηἀοά {π[οπ] Ρίτα Ἀριστὸς πάσχων, 
ε Ιαπθις Εωτρίάεῖς πιβρπαπῃ ΡΗΤΙΕΠΙ 
«οηβαϊο» ποπ σεττε (τεροτή ΙΝαπίαη- 
πεπῖ, νετ[ας ε{ξ 149 , πέλλ’ ἆνα- 
τλὰς µμνυρίοις αἰτήμασι)- Ειπιρίάεα 

εαξίαπίεπι ταἰο[απῃ ορΏς ]εσίπε ποπ 
Ῥαηίτεδις. 

σε, 6. Ἰόρπμσῳ αἱμαξας κόρας.] 
Ἠαπο αποφπο {οτπιαπΙ εκ εοὐειη Μ{. 
1.εἷά. Α. ἵπ Ίοειπι νυ]σαιῶ πόρπαισιν 
τεσορ]. Τιαπβίτ αὉ Ιοπίσιας αἲ Αιτῖ- 
ϱο5: [πρίμς αρΏ 'Γτασίςος ορ]Ἱτεταϊα 
ΠΟΠΠΙΙΙ15 (αππεΏ 1Π ]οσίς τειπαπ(τ, νθ- 
Ίμε ἵα «2ε[ευλί Βειβδ ν. 1δο (ϱποξ- 
ῬΠογ, ν. 567. ΒΗΠΕΠ. ν. 796. Ίοςο 
“δορῥοοΙς αρμά οοῤσιωι 1, ΙΧ, Ρ. 
905. εἰ. (Οτο. Αεπτῆς  ἐπιῤῥοπήσι. 
Βιγίρίάϊς Ηἱρρο]. ν. 1189. νιἰσατατ, 
Αὐταϊευ ἀρβύλησιυ". ἵπ. 9οπο]. αά 
Ῥήαπ. ν. α. Ιεβίτατ Αὐτῆσι αρθύλη- 
συ" ἵπ Ηεσπρα ν. 85σ. ΡΙΦ/είυΠε 
Ἐάά. Προς σῇσι πλευρῆς" αἱ αΠΕΠ ἵῃ 
μπο ἄε Ετίῤως ΜΠΙ. Τεῖά, Γεά απιῖ- 
αυἱῄῖπιο, Ἱεβῖτα: πρὸς σοῖσι πλευροῖς. 
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ποο πια]]ει ᾖ. 7ος ἵπ οἵα Πτι 
πο Ἱπππετίτο: ν]άι σορό, Τταςβίῃ, ν. 
1241. Ρωρ. Οτεβ. ν. 8ο, --- Οαοά 
Ραυοῖς, ας ἴπ ΡΓοῖορο, τγβάῖτ Πίο 
Ειωήρίάες: Εἰς ὄμμαῦ' αὐτοῦ δεινὸν. ἐμ- 
βάλλει . Φόνον, «αρυσήλάτοις “πόρπγσιν 
αἱμαξας κόρας, Ρ]επίης εχρτεῇειαι Ίπ 
ΟΩεάῖρο Ῥτίοτε «δυρῥοείερ ν. 15979, ἕς 
{εηα. απεπι Φεπεοα {οαιίεωτ. ἵπ Οεά, 
ν. 962. ὃς [εαα. ἵπ τε πΠΙΙ{ 1,αῦε- 
τίς αρυᾷ σε Ν. Α.κ. ο. Χνῃ, --- 
αεῖεπι εἰ[Γοάν ως, Ουίαζως κί. 
Μειαπῃ. ν. σσ. ἀἱρίίου ἵπ Ιωηήπα εοη« 
αν Παριαίφμε (Πο Μῆ:) 6επαι οΕη- 
Ισ -- πππεγσίίφιό6, πιωπις,  Πίζαπς 
νι σ4ξ. ΙπππερεφΙε: ΙΙάηας οεμ15 
δαμάείημε ϱεἰαίος οἱ] οτὔευ. Ε- 
πρ]άεα βατισίης "ἀάπιοαΙε α δίαί. 
Ε Πεῦν τν νὲ.7 

9. 68, ΘΗμτῷ σιδήρω δῶμα  διαλκ- 
χεῖν τέδε ] επεήῖς εοπ/ογᾶ εττο ί- 
απ, Ὀεαίρας ἵπ διαΙέ 1 ΤΠεὺ. ν. 
4. ἨΗυίη τραγικῆς. ἀρῶς πιεπηιηῖς 
ΣΙµατεβιΣ, εππιαΙε ου ΡΨΙΤΗΙ ἀῑέο 
ερηέετι Ἡ. 1. Ρ. 488, Δ. ἵη ΙΡ. ἆε 
ΕΙἴΕΙΠΟ Άπιοτε Ἔ. π. Ρ. 4δᾳα. Ε. 
ΟΠατίε|ες ὃς Απτίοςμυς ΟρυπτἩ νεπυ[α 
ἀἰσμπίιζ ὥσπερ ἐς τραγικῆς τινος κατά- 
ρας Θηκτῷ σιδἠρῳ δῶμα διαλαχόντὲς, 
Ώιο 4ὐοφιε τε[ρίοῖς «}ωίαπις Ότας. 
νΗ» Ρ. 9205. Β. ἡ τραγικὴ κατᾶρο 
ὑπὸ τοῦ δαίµογος εἰς ἔργον ἤγετο, τὸ πᾶ- 
τρῴα γὰρ θηκτῷ σιδήρῳ διελάγχανον. 
(014 Πο Τη Εαεῖς εται, Οθάἱροά[ς πιᾶ» 
16 ριεοῦς εκαπάϊτῷ {[ωπι: οὗ τερπα 
παμε ἁἀῑτίς ερεἰάετο [11 αγηῖς 196- 
απέ, πιεάῖα ποη [πε πιαίγον ἀάσες, η 
οεε]πῖς βτορετῖ. τι. ΓΕ]. νι, 1. πε- 
αάε ἆ44εο ἔας ορ/απεῖδας Ροτιετας 
Ἠπτεοσίε, Π νε] καλῶς ἐβουλεύετο. 
πλήρῳ πρὸς τὸν ἀδελῷὺὲν περὶ τῆς βασι- 
λείας λαχεῦῷ" πο οεη{εῦαι Ρο (ὐγ}- 
οἱ. ΟΥ, τχιν, Ρ. σοο. Β. Ηἰβοια 
Γερεσεας, οιοά ἱερίτας ἵπ θεμο]ς 
4 Ηομ. Ἡ. Δ, ν. 376. ἴαπι εα]τῖς, 
448Ώ) ΜΙΤ. Γμείάς: {εὰ ϱεπυῖπα Ιεξτίο 
{εγνατα Εμῑς Ίη ιοριίο «οὐίοε ΜΓ 
Ρδυ ος 



θα 
ου]ας α{1π1 πηπὶ ουποεΠτε Ὀἱρηϊβτιπις 
ΡοΠε[οτ [ο. Ἴαο. Ι}εἰΓεπίμε, Πο ΜΓ. 
Όθάεχ: ἐπήρώσατο αὐτοῖς οἱ αἵμοτος 
παραλαβεῖν τ}» Χῶρλρ» καὶ παρέδωκε 
πὸν βασιλείων αὐτοῖς. ᾿Ἠπερκλῆς δὲ ὸ 
ὑιὸς αὐτοῦ ἐξέβαλε Πολυνείκη» τὸν ἄδελ- 
Φὸν αὐτοῦ τὸν πρεσβύτερο». Ρ]α5 {επιοὶ 
αὐτεΠι πηβ]ᾶ ῥτεςε ΕΒ]ίος ἀειο[ίατης εἰξ 
Οµεάΐρίς, αυοά «/πιατο Ἰοεί ευπι 6 
δορῥοσΙ Οεά{ροάεΙΙ», Υ. 1371 ἃ {εαα. 
τυπ αλαπάθ.  θετνανῖς απ ΙοΓ!5 
Τπεραϊάϊς Ογςε[ἶσα Ειαρπεπτµπι δεροί. 
δορῦ. Τη Π. Ίοεαπι, η 4ο νονει Ο06- 
Φρις, χερσὺ ὑπ ἀλλήλων καταρήµε- 

:2ὰί ἄϊδος εἴσω. «έπεσα ΕΠΦΗ. ν. 954. 
πο [ές ε[ί αἶθιο Οἰσίε Ρείωπι: [γα- 
τε π [ταίτεπι για. ὨὈἰταν ΟΕΩΙΡρο- 
ἀἷς εκ «πιπιαευὶ Γηευαῖἁὰε ἁαθῖς 
«ἰδεπ. Σι, Ῥ. 466. Α. Αΐψα δὲ παισὺ 
ὁοῖτι μετ) ἀμθοτέροισι» ἐπ᾽ ἀρὰς ᾿Αργα- 
λέας ἠρᾶτο " (0εὸν ὃ’ οὗ λανθαγ᾽ ἐριωρὺς.) 
Ὡς οὐχ οἱ πατρῶά γ᾿ ἐνὶ Φιλότητι δά- 
σαντο, ᾽᾿Αμϕοτέροισι δ) ἀεὶ εἶεν πολεµοί 
τε µάφχκιτε. {ς 1ενῖτει ]οε5 νίάειασ 
χεβεἰεηὰμς, 

Ὑ9. 7ο. Εὐχὰς] [ἀῑείοπες μας [πδ- 
απε Ἰπίεάεται ᾿Δρώς. ποπ ἀμριταπίες 
τεβήταῖ, αμο Οοὐΐσος ΜΠ. Γαρππϊπ]- 
Ώτατυητς ἴατη Π,εἰάεη[ο», αὐαΙη Ε]ο- 
τεπιῖπυς, Ἑὐχάς: αμῖρις αορο[]τ Δο- 
“βορω]ως Ιπ 96Βο]. αἲ Ηεβοαί ΟΡ. ὃς 
ὨιεςῬν. σου υὈὶ Εὐριίδης, ΙπᾳΣ]Ε, 
«μοιόν τι ποιεῖ ἐν τούτοις: μῇ τελεσφό- 
ϱους Εὐχὰς θεοὶ κραθωσω. ὀφείλω» γὰρ 
εἰπεν., μὴ τελεςφόρους πειγσωσι » ὁ δὲ 

Φγσὶ, μὴ τελεσθόρουε κρείνώσι», ἓκ πα" 
ῥλλήλου. Ου] ἵπ ΛηΡΙΙεῖς 1ηγεπεΓΙΕ 
Κἰπρήις Ἰαέεςς ΕΠΙ εας τα {πι Γεπ]ο 
ΤΙΘΙΠΟΤΕΗς ε Γαῖς (οἆά. 1εξείιοπαπι ἂτ- 
νογῄταιεςδ», ε ααῖθις πιείτάσπι Ρροτεταῖ 
Ίπ εποχίςῖς τεβεῖ » τεβαυᾶς εοπθιᾶπι 
αηϊημτίας περ]εχίε, Ίμάεκ {8πεᾳαᾶπι 
1π Πῖς οειπεπάῖς πηπις Ιάοπεις», ὃς 
ππετίσαΓαπῃ ταοπΏτῃ ]οηβ6 ᾳυᾶπι ογῶ- 
«εερει]]οτ. Ίποιεβεν. 314, {Πε Ἐνν- 
εδαρείας θυγατρὸς νυ]σανίι εὖπι εοιε- 
τὶς Αἰπείι: αιοὰ Βάρεπε 4ο {ωςί- 

ΑΝ ποιστα ποσο Ν.Ε 

«4εη(68, τ, Έ. παιδὸς, ἄπε ἀυΡίο.σ8» 
πηίπαπῃ (νίά, ν. Τ158. 1494. 1543.) 
Ίη {αἱ 4ποαυε Τορετέται Κιπρί, [εά 
1η Πηοτῖς. ππιίας, αἴξ, οἴτοποβί- υἳς 
ποίαζι ἀἱδπας ατῖτοτ: εἰηαπιοαϊ πιῖ- 
Ώηυι]8Ε, Ῥοξταίῃ ταπιεΠ τταξαπτ! Ώθῃ 
αά[ρετπαράΦ  ἀειερετεπιιτ Ίπ ΙΜΠ. 
αὐίθας υ[άς εΠ; Απρ]ας, αἱίαμοι βοτιᾶ 
οἐεπιεπᾷ: {ερίεπ Οοδΐςος ΠευΙ/Πε νῖ- 
ἀειατ, η αμίοις ῬΡμαπΗΤε Ἱερετε- 
τατς Ἱπ 6εΟοΓΗΠπΙ ορΗπηῖς Ἠος Ιπ Ίοσο 
{α[ρίοος αᾳοαυε Ἱερὶ: μὴ τελεσφέρευς 
Ἑύχὰς θεοὶ κραίνωσιν" εχρτεβῃι Ραι[α- 
ΠΙᾷΣ ΙΧ, Ῥ. 705. δέει μὴ τελεσθεῖεν ἐπὶ 
σφίσιν αἳ κατάραι τοῦ πατρὺ.. ]υτ]- 
ππιη ἀβντυπε 1π οοπππηωπί ἀἰα]εξὲο 
εὐχαὶ ὃς κατάροι. Οομί τεομίανίτ απ 
Αἱαιρίαάεπι ἀενονεπάμίη δΙΕΕΙΠ ΤΕΠΕΠ- 
τἱς ΜΙποινα {ποεγάος, ἔφη γὰρ εὐχῆς 
οὗ κατάρας ἱέρεια γεγονέναι:' ΡΙματ- 
εὐμς ἵπ ΟυσΦῇ,. Ἐοπι, Ρ. 975. Ὀ. δεὰ 
αρυά Ροδιας ἀρᾶσθαι ὃς ἀραὶ ἀ4ε Ρρτε- 
οιθΏς ἵῃ Ὀοηαπι ΡαΓίΕΠΙ {Τε ΠεΠΙαΠΙΗΓΣ 
ἐπεύχεσθαι ὃς κατεύχεσθαι [5ρε ἀθ 
πια]! ρτεςῖθᾳς ροῄβτα ποιαπῖ ἀἶτας ἵπι- 
Λτεεατὲ» νε] ἀεγουεγε. ἄαἴηιε αἀεθ ΡΙΟ 
ἐπαρᾶσύαι νεὶ καταρᾶσθαι αἀΠίθεπιυγς 
]αά Ιπ 4εῦ. Ἔπερυ. ν. 458. ὁ0ρῦ. 
ΡΜ. ν. 1989. 1ταςῃ. ν. 822. ἃ ἵω 
«4ε/εὐἴπίς ΟΥ. εΟπίτα ΟτεΠΡΗ. Ρ.60, 
14. ηος ἵῃπ οορῦ. ΟΕ. "ντ. ν. 254. 
«461 ἜΓηευ. ν. 639. ἵπ εὐ]η8 ἀἴδ- 
πηα(ῖς ν. 992. Οεαἰροᾶϊς ατα νοςαη- 
τυτ Οἰδιπέδα κατεύγµατα". Ειτρίάεςν 
ουῖ Ραπίο απτο ἀίχεται ᾿Αρῶς ὁρᾶται 
ποισὶ» ἀνοσιωτάτας, Πίς ἀῑτᾶς 1ϊαδ νο- 
οί εὐχός: «ὐας 1, βεϊπῖ αποσπε Ροξ. 
Ῥτεσες αἀρε]]απε : νιὰε Ο1. ωτλίαπᾶ, 
15 οἱαΗἱ ὁγ]ν. ν. τί, ν. δί. Οκαι- 
Ρὺς δρυ διαίμπι ΤΠεῦ. πΙ. ν. 616. ---- 
δει 1π[ίο πιαρῖς επαιαξία ΡαγεπΏίς {7ο- 
τα Ἱπαίσφιε Ίγεεες: ΦΜίσπατι Γι 1ἱε 
Ὥροτωνι, Οἱ [εί ογάπίεῖι, {πια 3 
ϱριᾶ εωιπάσα {οσαβα ν. 344, Λο 
ἐΡο ἴε εοπίτα δγδί Γεταιία [απ 70- 
τα Πἱε, οὐ 4ε Ἱτριαπίς εκρτεί[τα 
{ΗηΓ 1 Α6ῃ. 1ν, ν. 495. ουσ 
{καιεμτὶ ωέρίάϊ νεα τι Ἰοευπι 

ἄτεῖς 



ΙΝ ΕΥΠΙΡΙΏΙΕ ΡΗΟΕΝΙ656Α 6, τος 
Αεοῦ οοπιρατανῖε εα[ίσεγ ἵπ 7747γοη. 
Ῥ. 191. εκ Λεεϊαπῖς 16 ππιιῃ [επᾶ- 
τῖαιῃ αἆ ν. 74.9 74, τετυΠε Ὅτ[ 
πω ἵ γρ. Ρ. 295. ΠΠΙΒΙ πιᾶσῖς 
οοιηπιοάς νιάεραπιατ αἱίο Ρρο[ο Τ6- 
Εαττὶ: {6 ἵπ εοτηπῃ ἶοσαπι {αο[Πτα] 
ῬοτετυὈε. ως Ραριπί 1 Τὴευ. ν. 
138. -- αἰτεπί βίαοωί /ὸ Περίδιμς 
αἨπί ᾖκἰ]ῖο ππιματο ἀμοε. 

Ἡς. 74. 7σ. Ἐνεὶ 2) ἐπὶ ζυγοῖς ἸΚαθέ- 
ζετ᾽ ἄργης ] ΤταπςίαπΠι αὖ «4ε[00γ- 
ἶο, ουίμς ἵηπ Απαιπεπῃ. ν. 1626, αἆ 
Οποτυαι Ααρϊβμας: Σὺ ταῦτα Φωγεῖς, 
νερτέρα προσήµενος Βώπμη, κρατούντων 
σῶν ἐπὶ ζωγῷ δορό. Ὀτετααε πονεταῖ 
ἨἩοπιετίεμπι Ὑψίσωγον  πδί ποβτίς Ἰη 
Εάιοπίρας Ῥτίπα νίςε Πο ΠΙπΟυΡᾶ- 
τας Πυρίτετ, ΠΠ. Δ, τ66. Ει[αιρίις 
Ρ. 35ο. 38. δύναται» παπί, ψίο- 
γος εἶναι καὶ ὃ --- ὑψίθρογὸς βασιλεὺς, 
κοτὼ τὸ. ἐπὶ ζυγοῖς καθέζετ᾽ ἄρχῆς τὸ 
τοῦ τραγικοῦ. ποίῖτας Εάῑίοπες αἶςο, 
αὐοπίσπῃ Ίῃ Ζεποάοτεα Ἱερεῦατατ ἵπ. Ι]. 
Ἡ. Ρο ν. 64. ἵπατ]επι επίπι τερειί- 
εἴοπεπῃ Γε[εσᾶῃς, {Ζεποβοῖως Ίοςο {6- 
Ῥίεπα ΨοΙ[ΠΠΠ ττες Ρο/[πθταῖ, ΤΠ 4110- 
χυίῃ υπο ΤερεΙπετΙς Ὑφίώγος, ν]ά. 
{μ. ρ 19, 18. αἱ αά α[εετυπι 
Ίοευπι τεέτε [αδαάΐτ Εωηρίάεἰς: καίτοῦ- 
το δὲ ἀπὸ κυβερνητικής µετήχεκται κἄ- 
ταστάσεως. 

Ὑς, 7ο. Ἐπτ) αὐτὰ δ᾽ ἐλθὼν ἑπτάπυλα 
τείχη τάδε. ] Νε Ίος αιἱάεπι περ]ῖ- 
φεπάιπ, φιοά ἵη ΜΠ, τερετῖτητ Ἐς 
οὐτὸ ὃ᾽ ε. ΠοὮ ταπῖυπ [,ειά {[μά ὅς 
απε ομῖις {οῇας αἴἴφιος Ιεξῖοπες 
84 ΡΓΙΟΤες Ιτᾶσοράἶᾳς ποὈἰςομ!η σθἱη- 
πιωπῖσαν]ε ΆΒαγπε δὶ [ρεᾶες [απ 
Ῥιεροβιοη]5 νΗ/ραΓεί, ποπάΠῃ ἁἷ- 
οἳ ροτετατ Ιηργο[ως εἰς τὸ τείχη, {9 
αρὸς τὸ τείχη ντιπ)Π: Ρο]ψπίσο»: απ. 
Ἠ[ἑύρπὶς Ὀιγῆςς Ρ. 181... 6. ἄοπλος οὗ 
πρὸς τῷ τείχη τῶν πολεμίων, ἀλλ εἷς 
αὐτὰ. εἰσέρχομαι τὰ τείχη... ο8εᾷ ΓΑΤΙΟΓ 
οὐτιπηίς αττίηναῦε ριαροβι]ουῖς αρα 
νετειες Αιτῖςος υ{ως , 4:σο ας ἀαπίπι- 

αἀνει{ο Εογ/απ Ἡατεβε Ιποετεῖοτ, υίΤα 
Πίο Πε ργαβεγεπάα Ἰεεῖο: ἐπὶ ἃ εἰς 
σιατίο σα Ἰαπέζα Ιητετάυπι Πρη]Π- 
εαπι αραιά Τρι άεπι ὃς αἰίος αᾱ- 
Φργ/ις , ευπίτα: ποτϊανῖε Παηο Ίῃ τεπα 
Η. οίερβαπις Αρρξηπᾶ. ἀ4ά ία]. Αιτ. 
Ρ. 123, ὃς 124. δεᾷ Ππαπι (απιαπι 
ΡΙοτη]ῖε εχεμιρ]απι ε Τρμογά, τά. 6. 
1. ΙηΠ 4υο Ἱεσετειισ ἐστράτευσα} ἐς τὴν 
Αττική». ἁαητατ αὐτεΙη Αρυά ΤΟΠΟΥ 
ἀἰάεπι ππα]έο ρίατα , ἵπ ααίοις ἐπὶ ἵαῃ- 
βίτατ το Ησπιβσατα νετοῖς ποπιπ]ρᾳδ- 
νὰ ποτά αρπἱβσαητίρας: νε]αῖ 1. 1ν 
ο. Σχ. 6. ΕΧνι1. (αὐῖ ο ΜΠ. {στῖ- 
Ὀἵ πια]ῖπῃι ἐστρέτευσαν ἐπ "Αργος. Τιὸ 
Πο: Ἠπιε πν «του πε υκιςτὸς σὲ 
ΤΧΣ. Παπ φαοὰ Ἱεσίτης τ, 1, ς, Ἰᾶνν 
ΙΠΙΠΙΟ: τῆς ἐπ᾽ αὐτὸν ὀργῆς. Ιεπὶ πιθ- 
ἀῑεῖπα «ογτίφεπάυπῃ ε[ ε ΜΠ. ἵῃ τῆς 
ἓς αὐτὸν ὀργής: ς επῖπι {οιει Τόμογά. 
1. 6. ΟΧχκκ. τῇ ὀρΥῇ οὕτω χαλεπῃ ἐχρῆ- 
πο ἐς πάντας. ΤΠ, 6. Έχχσχν. τοιαύ- 
τοις ὀργαῖς --- ἐς ὦλλήλους ἐχρήσοντο: 
1» ϱ, ΤΧΝΙΠ. τὴν ἔχθραν ἐς τοὺς Αρ 
γείους. 1η Παϊαδπιοαἰ Γοππιμ]ῖς Ιοᾳεῃ- 
4ἱ πθη Ρυτεπ] Γερενὶγ ριᾶροΠιΙοπει 
ἐπὶ: «οπῖτα [αεῖς ἔτεαιεπίετ αρα Τύμ- 
ογά. Ροπῖεατ ἐπὶ Ἱαπέταπι ασσι([ατῖνο 
οὕΙΠ νετοίῖς πιοτης Πο βαπ]βσαια: ἵπ 
“γἱ[Πορῦ. Ὑείρὶς ν. 244. ἃ 4οο. ἔι- 
πρ Ῥβμαῃ. ν. 155. -- ἐπ ἐμὰν πόλιν 
ἐβα πέρσων" ὅ αΏοὶ {πρεπίΠπετο: ϱυᾶ- 
Ριορτεῖ ἵπ που Ειτὶρίάς Ἴοσο [ετναῃ- 
απ «επ/{εο Ἱεξίοπειη τεσερῖαπ;: Ἐπ” 
αὐτὰ ὃ' ἐλθὼν ἑπτάπυλα τείχη τάδε Τα- 
τρῳ” ἀπαιτεῖ σκπτρα: οὐπι εχοτο τα 
φεπίρης αὔυεγ[ Άαπο ΙΤΡΕΠΙ ΑΠΙηΙΟ ἑῆ- 
/ε[ίο, Κερπιτη τερείέ ΡαΐεΓΠΙΗΠε 84 []. 
Α. Ειμαι Ρ. Του ν. 97. µάχι- 
µος, αιῖ» ᾗ λέξις τοῦ ἐπανίστασθοι -- τῆς 
ιπὶ προθέσεως , τὸ κατὸ δηλούσης . ὡς 
καὶ ἐν τῷ "Ἠκεις ἐφ᾽ ἡμᾶς, παρ) Ἠόρι- 
πίδη, καὶ Ἑπτο ἐπὶ Θήβας παρ) «Αἰσχύ- 
λῳ», Ἰγου) κοτὸ Θηβῶ». εδἀεπ Ρᾳηθ8 
ποιαι αά Ἱ]. κ. ρ. 73ο, 46. ἰπ Αθ- 
{6ηψ]εῖ ἀταπιατίς εταίο ἐπὶ Θήῤας, 
ποπ ἀεσετπαὸτ Ηεητ, ὁιερβαπιις πι 
αάποται. αά «4ε[εὐγί. πεφµε Οἱστῇῃ, 
Ῥυο “Αὐτε[εῦ 



τρ 3 ΙΛΕΡΙΝΜ Θ) Τατ 1ο Ν, Ε.6 

Αντε[οῦ Απίπιεαν. αἆ ΑείοΏ, 1» ο, ΧΙ, 
πιὶΏϊ ρπῖας Ρ]αςες. 

Ὅς. θι. Ἐγὼ δ) ἔρν λύουσ',] Οοἵ- 

πρεπάυπι λύσουσ”' Ίωέα ν. 1283. ᾿Δ». 
Δράσω δὲ δὴ τί; 1ο. συγγόνω» λύσεις 

ἔρν. δορθοοίες Αἱ. Υ. 1334. Εὶ μὴ 
ἕυγσψων ἄλλο συλλύσω» πᾶρει. Γεππρυφ 

ῬιΦίεης {ΦροπυΠπεΙο ΡΙΩ ΕΗΤΙΓΟ Ρο- 
πῖτατς, {εὰ ποηπυ]]οΓαπι εδηίαπι νετ- 
Ῥοταπα, αἩε σετεῖς ἵπ ]οεῖς, υ0ϊ {ᾶ- 
εο ῥρτο[αι ππαπίξεία: νυἱβαταγαη 
Ἱεξήοπαπι ραιτοηί ηἰιπίς «α]14ἱ (αοις 
Έτεααεπτετ αριτυπευς. ἵπ εα Ρποαξρίς- 
{αταπ Ῥατίς, αὐβ νατἰοϊπείυτ Τίτεβας, 
ν. 8ο. τάϊσοι]απι Εοτεῖ συγκατασκάπ- 

ση {ο]ἱΙεἰιαῇε: δορθοε ΕΙ. ν. 651. 
ουλεύονσῳ οπιηίπο ΤεεΙπεπάπῃ , 4Η α1Π- 
νῖς βευλεύσουσι Ἰηνεπίαυτ Ίπ Μ{, --- 
Ῥαπἱο Ρροβ Ειαπρίάεα Ιοσα[τε νεητι]- 
τυπῃ αυἰάεπι Ρθβάἰοῖε Ρο]ψπίσεῃ», {εά 
α πυποίο, αυεπι πιΙίειαεν εἰοξῖα : ππῖ- 
τος Ίτβααε, οὓς Ὠος υϊ Βιπίρίάς Ρες- 
σβτΙΗΙΠ ποταῖε Ροτμετίπε {. Πείπ/. ὰθ 

Ττοραά. Οοπ/ήτ. ο. ΧΙΙ, Ρ. 193. ὃς 

σ. 1. Γο[μις α Τοπ. Ῥοδε, ο. ΧιΙὰν 

Φ. τη. π δια ΤΠεαίἁς Γεεπα εξ 
ἀἰνετββίπια: πιατει Τ Πεδὶς ερτε[ἴα νε- 

πῖτ αἆ Ρο]γπίσεη ἵΏ ἰπίπιίσα σα[τα 

Β]ίαῦας οομλίτατα» {εά» Τγάεο ἀεβΟΓ. 

ταπτς, Εαπι ΡΕετΠΙοΥετε Ώοῦ Ροίμ!ξ. 

ας {εουπι η πτθεπι ΥεΠΊΤΕΙ. 

ὃς, 84. Αλλ’ ᾧ, Φαεννὰς οὐραγοῦ 

ναίων πτύχας. | ἵαὈτατῖς Πππραταπά ὕτη 

ηποὰ Ἱερίται ἵπ. ΜΙΠ. Ωωρόιπ. ὅς Ο2η- 
ταργὶα- οὐρα2ον σι πέλας”. αμαπην]5 

Ἡοπετις ετίαπι Πηχειῖς Γὸν οὔραγὸν πύ- 
Ἆας ἔχργτα. Ῥτουϐ {επρίς δεροῖ. Ιπ 

Που, Ἡι Αν ν. σοι. δε Γεευπάυπι 

Ῥοδταπι σα]ςο]ῖς Δώρατα καλὰτέτυμτ' 

νατὸ πτύχας Οὐλύμποιο, 1. ΔΑ. 7Τ. 

Ῥιο Φαειᾶς, εΧ υπο [,εἰάεπβυπη ορεῖ» 

τπο {πο Οοεΐςε τεσρρὶ , Φκεγῶς οὗρ" 

Ὠοτίσα ααἱόσπι (ά9ε, [ευ Ροτίης Αςο- 

Ἱίσα., Φαθ)νὸς, δεννόζει): Ῥτο Φσεινὸς, 
δε δευάζεν:. αὖ Ατηςϊς τάππεη Τταρί- 
οἱς ἰ {εηατίο5 4Ἡοπιε τεοερία»Σ ος 

ἵη Εμτίρ. ΒΠεί, ν, 025. Ο5Ι. δοβῦ. 
Αυθῖρ. τσ. 770. Φαεγνὸς ἵπ ὁ9ρὺ, Α], 
ν. 867. Σὲ δ) ὦ Φαε»ρῆς ἡμέρως τὸ νυν 
σέλας"' --- ἵν ΠΒιμτρὶαΐς ΑΠάΤΟΠΙ. ν. 
1086 τ1ΦΦ.ΕΠΕί, ν.5σο. (Βασςῇῃ. ν.6311.) 
ΡΠΕΒΙΗ. αριά διαὔοπ. 1, Ρ. 5ο. Α. 
Ἰπ Πς ετἶαπι υ{ας οδείπες Ἱπιρεγίυπι: 
πηρρίαπι αρυά Τταρίσος Ιπηνεπίειυς 
κλεενγὸςν Ἠ{ατρ8{ΗΠΙ Βἰπάατο, Ώςς ΠΟΠ 
1Π «δπτίςο νετετῖ αριάἀ δε. χν., Ρ. 
691. υ. ο τε[Πτιεπάο: 

Ἰὼ Πα», "Αρκαδίας µεδέωγ κλεεννᾶς 
Ὀρχηστα, Ἁρομίαις ὁπαδὲ Ἠύμφαις 

Σαΐς, γελάσειας. 
νυ]σαία:ς γύμφαις γελασίαις  ΙΠ ΤΠ 19 
χαῖρε {τεηυεπτίαςς γελάσειας, αά[ πο- 
Ρὶς Ῥἱατη, ἵπ Βαρ]ιἀεῖς Βἱ8 ξοτίε 
ταπευπῃ ν]ροτητ Φχειὸς, 10Πε.ν. 516, 
ὅς Ογεῖορις Υ. 35ο. οσο, αιἷα πο[ίτο 
Ρτοτ/αφ ει Ππηΐς, ἁἱρηῆπιο, ααὶ 
ΡΙΟ{ΓΕΓΑ(ΗΙ 5 

Σδύ τ’ ὦ φαευῶν ὠστέρων οἶκῶν ἕδρας 
Ζεὔ Ἐένὴ ὅρα τά» ' εἰ γὰρ αὐτὰ μὴ] 
κα : ο βλέτεις, 
Ἄλλως οµίζῃ, Ζεῦ, τὸ μηδὲν ὢν 

ια θεός, 
1η Πὶ Ρίο δαϊγτα ππϊ πιασο]βοῖς» 
εαάεπι Ιηρεπίι πποπ]ξο[ία {μπε Ἰπεα- 
πιεηία» αὐοὰ 5ορΏοσ]εα σα]άἹτατε 
εδρίαπῃ Ρρ]εβειΏὶ Αιτ]σαπ τοι]ες αὖγεχ- 
{μ5 Ειίρίάει θκυ]οεταν]ε, 

9. 86, Χρὴ δ’, ο σοφὸς πέφυκας. 
οὐκ ἐᾷν βροτὸν ] ο ρεπάιπι ατΏΙΙΙΟΙ: 
Εροτῶν 'Γὸν αὐτὸν ἀιεὶ δυστυχῆ καθεστώ- 
71. α{ειτὶρίαἰς ε[ εχ Απιίορο Ίουμ 
ορυά διοαυπι ΤΠ. Χενι, Ρ. 531 84. 
χει λόγον καὶ τοῦτο: τῶν πολλῶν 
βροτῶ», Δεῖ τοὺς μὲν εἶναι δστυχεῖς, 
τοὺς δ' εὐτυχεῖς ' Ἱπ ἘΠε[ο ααοὰ νυ]- 
δατυς ν. 106. ᾿Αλλ᾽ οὗ γὰρ. ᾠύτὸς 
παντ’ ἐπίστασθαι βροτῶν Ἰ]έφυκε, Ρις 
Γετεπύσπῃ 1εξιοπ{ οἱούσαπῳ τοξε {ἱα- 
εαῖς Ηεπτ, δΙερύ. Ληποτ. ἵῃ Ειτὶρ. Ρ. 
116. δε {ετα Νυπι]ηῖς νΙπα]έτα ἀεσςτ- 
Ῥίυπι εκ Βμπριάῷ ἀτεπιαιο ἀερετα]ιο 
ἁἰέαπῃ Ἱπβρηε Ῥτοβαι αριἀ ΒΡΙμίαν- 
εὐωπι Τ, 1, Ῥ. 549. Δ. ὃς η . 

ο” 



νε υκπιμρ"ἳσςαο τς Α 9. 

ιπιεγὶ, Ρ. 9. τοιέ, Ρ. 123. ΠΙτο- 

ὑίαιο, ιΠοπάοίΕ» αιιᾶ {ωητ αΌ εχοςζ- 
Ρυπιῖς οοραί Πηᾶπα ουσ Β]ητανςΏοῖς 
οοπιπυτατί ἀεραεπις νετ α Βαγ- 
πεβο πἰΒΙ] Ὠπ]ωρπιοάί Ρροϊεταῖ εχ[ρ6- 
έῑοη, ΦΠεΙῃ νιάς ῥρ. 5ο». δἱς {οΠρί6- 
ταἳ Εωτρίάες : 

Οὗτοι προσεληοῦ ἡ Δίκη σε, [μὴ 
τρέσῃς, 

Παίΐσει πρὸς ᾖπαρ, οὐδὲ τῶν ἄλλων» 
ροτών 

Τὸν ἄδικον, ἀλλὰ σῖγω κοὶ βραδεῖ ποδὲ 

τείχρυσα, µάρητει τοὺς κακούς...» 

μὶς ἀωδιτο, «διογαί Ιεξίο Πτπε ΡΙΣ{6- 

τεπάα: τοὺς κακοὺς, ἀεὶ βροτῶν 8ἩἨ Ἱ]- 

Ία ῬΡιματεὺὲ: τοὺς κακοὺς ὅταν τύχη. 

Ίος {ΠΠ ΠΠαΙΙΠ: νοτίως ε[ αριά 

αρχίωπι Ἑπρίτ, Ῥ. 275. ὃς 2790 ὃς 

θιύσιι; Όταν σχολὴν ἄγουσα τύγ χά- 

νή δίκη, εκ Ειωγίρ. ΡΗτγχκο, ΡΕΣΡΟΕΙΔΠΙ 

νυἱραιυς, Πα, πὶ Εαος, εβιςῖεητ 

Ίοσῦς ἱπραϊπαῖς {εευπάςςδ, ας πετῖζο 

νῖάσατ οοιτεχἰΠο Ἠοο ἵπ ἀῑέίο: 2ρ2- 
τῶν Τὸν αὐτὸν αἰξὶ δυστυχῆ καθεστώγαι. 

Ἠωπο, ορῖπος, ῬΠαηλαταπα 10ος 

ΑίΡεπαρυτας εκηῖδος», [εα α {ε, νο 

αὉ αἶϊο, πιίτυπι ἵπ πιοάμα Ιπιεγρο[ᾶ- 

τάπης η 1έσατ. Ρίο ΟΜΗΠ. «αρ. νε, 
. 20. . Αη) εν 

Ὢφειλε δ᾽, --- εἴπερ ἔστ᾽ ἐν οὐρα)ῷ 

Ζεὺς, μὴ τὸν αὐτὸν δυστυκχῇ καθιστάγαι. 

ε ἁποριας Οοάά. καθεστάγαι εποῖανΙε 

Τὰ. Γεεβαίν, απὶ αυπῃ οετετίδ, ε 419 

ἀταπιαϊε Ἱ τασ]οῖ Ίουυς εντ ἀνπίναιας, 

Ἰσποτανίτ. (ρητ. Θε/πετ. Ἰη ΔΌΠΟΙ. 
Ρ, 181. Υε[ως ος Πιοάο Ἱεβέοι: 
Ὥφειλε , ο) εἴπερ ἐστὶ. που ἐρ οὐρανῶ 

Ζεὺς, μὴ τὲν ἐσύλὸ) ὃ. ». Ῥθτηετας [8|- 

τοπ [οτίρβε: "Ώφειλε δ', ὄτως είπερ 

ἔστ' ἐν οὖρανῶ Ζεὺς' θεὰ 8ο οὓν ΕιιΓῖ- 

Ρίάε Ριοξεέία ΕΠΕ πειπο πι! {4616 

οσ{ωαίοτίες ομίως (σπποῃ εΠ Τη Ηετο, 
Ὁτ. ν. Ἰάσ. Δοεῖαι νὰρ ὁ θες, 

εἴπερ ἐστ᾽ ὄντως θεὸς, Οὐδεός: Εως, 
δραπζεη ές Ἱπ (ατα, ρ. 36. ΟΡΙἱ6Γ 
{4 Μιβς Ῥ]ασες, οπηεπάαῦαι: εἴπερ 
ἔστ᾽ ἔντων θεὸς, φμἱ τετ οιἰάει οί 
Ῥεω. Πἱ8 πιαίο,ωπι βεηείμηι Αηι- 
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αααη]ς «4ε[εὐγ]ώπι ὃς ῬοξταἙ Ἱπιεριαη- 
ὧος σοπηπιίττας { Ίεσετοι αριά (1Η. 
«επ. Υ. 9ΙΙΟΠΙ. Ώ.6οΙ 17. εἴπερ ἔστ᾽ 
ὀρθῶς θεός. «4ἰθεπαρυτα ΕαιΠει αριῖος 
Ιη(Εευτο Ίοσιδ ε (γειορε Ρ2υἱο {Π: 
Ροίμ5 εχοϊιαταςς Ομ Ίωγα ἀαὈ Ρ0[ρῖ” 
πδι, ὣαπο [ ποη τε[ρίεῖς ἔπωγίαη 
ἝΑλλως 7οµίζῃ» Ζεῦ . τὸ ὠδὺ ἂν, 
θεὸς. «οηΕ. ους ἵῃ ].μεἰαηί [ον. Τταβ. 
ΤΈ. 11, Ρ. 689, ο5. Α{ρετπεηη ε[ξ 
1π Αροϊιίπαπε ἀῑέεαπι ἵπ Απάτοιηδειε 
ν. 1164. 

Ἐμνημόευσε δ', ὥσπερ ἄνθρωπος 
κακὸς, 

Ταλαιὼ νείκή" πῶς ἂν οὖν εἴη σοφὸς » 
Ἱοβσαπι ΊοομΙῃ οµε Ιπιεγρο]ανείε 
“ἰβεπαροτας» ορ{ευΤάπῃ Ώοη ει; {εὰ. 
ουσπι αρ8ά ἱρίαπι ]εσαξαν ΏὭφειλε δ) 
εφυἰάεπι απδίτοι Εμτίρίάεπι ᾳποφσε 
ποπ Χρ {οΠρΠΠΣ, {εὰ Χρην ὃ”, εἰ 
σοφὸς πέφυκας., οὐκ ἐᾷν βροτῶν Τόν α- 

ἅ 
τὸν αἰεὶ δυστυχῇ καθεστόάναι” 1ια ἀμο Χρ} 
οροττεξν ὃς Χρήν οροτίεῦαὲ, Ενεαπεπτες 
1Π Βυτρϊάεϊς Ιητατ {6 πια]ο ΡοΓΠΙΙΙΣΠ- 
τυσ: εα 4ε Το Ρᾶμςα ἀἰσεααί τεουτ]ος 
οεςσῇο, 

Ὅς, 98. Ὦ κλεμὸν οἴκοις ᾽Αγτιγόή 
θώλος πατρὶ, ] «Ὀδι. ουάεπι ἵπ Τ.,ατίπα 
ΤΠευοῖὰε [οεπα», {οπεακ ΡΙοτὺας (ὐῖς 
οὐτρῦπεῖ ει[]ος πιοπἱίοτηις Λιάογίς, ἴ- 
ουι Αιβίς ἔμεταε οἰίπι Μεπωϊεδ» 
Υπευ. ΧΙΙ, ν. 5ος.) Απιίποπευ Πο 
αοφαίτωτ, αν Γωρίάεα ο αἰζις νΙ- 
ἄεαῖιιτ Ιηϊτα(ὔδ., Ἐ. ΥΙν ν. 461. ο 
πηρί [οἰἰέείτιπι ἀεειις ας {Ἠῤγείπα Φοιιῤ- 
15 -«4Πιίροπο. ἵΝΙΠΙ ἵπ ΕυπρίἁοΙς 
νατίαπίι Οοαΐσες σο]]ατῖ, π)Π αυσἀ 1η 
Γ εἰάεπβριας ὅς Οαπισυις. ΡΙετί [ετῖ- 
Ὀστήτ ύάλλος: Ιπε[ίοτες {οτιο[ῇὸ ὀΐνει- 
{πι αὖ εά]τα ποὺῖς ]εέίοπεπ Γαριηῖ- 
π]ταδαπῖ: Ώαπο Ίπίετεα ταευΙρΗτς 
Ο, ας ἆοπι ΠοδΙΙε βραΐτί µετίπεῃ εν 
“πιίροπε: Ιπ ραταρΏτα[ Ἱασιατ: ὪὪ, 
᾽Αντιόη , ἔνδοξον τῷ πατρὶ βλάστημα 
ἐν τοῖς οἴκοις: ΕΙξβοπίες (στοιις: (ἷα- 
πι ραίετπα ΕΕΤΠΙΕΠ. «πίροπε ἀρπις: 
πεφις ἀε[υτυτος αἴΡΙΙΤΟτ αμίοις ἷ- 
Ῥυ 3 κοις 
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κος --- πατρὶ, Ρος ΒΡΙΤΑΠΙ» 4ἨδΠι Όο- 
Ἱορμοπίαπι νοσαῖ Πεβοπας Ῥ. 181» 
το πατρὲς Ροβτασ νἰάεατατ, Ἡ ἴπ 

ε[εγΙἰἑ Λραπιεπη. ν. 587. θΘεοῖς 
λἼφυρα ταῦτατοῖς καθ’ Ἑλλάδα Δόμοις 
ἐτντσόλενσαν -- ααἱδισευπι ο Ἐπείο 
εοΠέοτοπι» (ΘΟεοῖσιν αὐτὸ πασσάλευε 
πρὸς δόµοις" Τεὰ ἄεαι, «4ε[εβλίάπε, 
τποιτο ιπΙπ/πηε οοαέευπῃ, (οΙρῃ [Πε Θε 5”, 
Ίτα ΠΙΠΙ] ατοίττοτ εχ Βμτίρίᾶς, νει 
Φ2ὗθείε, ΡΟΠς Ρτοβεττί, ααοά «0Π- 
µταας αἆ ἄμυταη Παπ Οο]οροπ]α!, 
Ῥτετοτ ἀαι]νος ΡτοποπΙπυΠῃ, ΡΓΟ βε- 
πεϊνῖς ραβΐπι αραιά Αιιῖςος {ατρα 
τος πΙα απῖς Ί]]ας ε Ρπαπίῇ, ν. 17. 
τοβείτθ νε]: Θήθαισι εὐίπποις ἄγαξ. 
Ηος ἱπεοπιπολαπ εατ ενῖτατει νὶτ 
Ὠυέχας ἵπ ΜΙ[σοΙ] [Ηρῄεπ[. οἱ. νι, 

302 ΠΟΠΥΟ νετία ΡἵΟ πατρὶεοιΓῖρεπ- 
ἁάπι {μ[ρίςαῦατΙΤ πόρει, αποά, {εοιῃ- 
ἁαπι ἱρίαπι, Πσηίβσατει ῥγοάΐςς Ῥ]ητα 
Ῥοτμοτας ἵ ε Έτασ]εῖς εχειταΠε Ίοσα, 
Ἱπ ααῖδας Π]]αά παρει Ἱεσοτειιτ: [εά 
υπίσαπη νε]ίεπῃ ἁωητασαϊ ποῦῖς Π]ΐπς 
εχρτοππετεῖς, ἵπ 4Ἡο πάρει Πο ΡΟΠΕ- 
τοιώσ» ἃ ΦΕΠΟΙΙ8[ἱ5 τεξε εχρ]ιοῖεατα 

..ΡΕΥ παρεγένου, ἐλήλυθας, ἦλθες» νε]ας 
αἆ δ1ρύθο]ῖς ΑΙ. ν. 1335. "τας. ν. 
144. ὅο. ὅκω Ετεαπεπιβευγ αραά Ε085- 
ἀεπι ΡΓΟ ἦκον. Νετάϊπ. πε δ/α1Μ! πι- 

Ῥτα ρτοῖατα πιεπιοτεπῃ , εοπΒωτας Π]ιά 
τεπίαπ]επ Ευτίρίάες πεχις οτδβΙοη(5ν 
αὐἰ, τὰρει Πας {επ[α αἁπιίῇο , πυ]- 
Ίμς ἵπτετ Π]αά ὅς Ἠπίσχες ν. 92. ἀε- 

Ρτοβεπάετετατ. Ώυ1 ἵτασαε Γεἰ]εῖοτ 
α]ϊοσιάε Ρτοᾶσατ οογγεξογ» εἴεάαπι 

εαϊάεπ, Πουτ αρυά Ειπρίάεπι Ες 

ἅτα ἀῑσιειτ θ7λυ θάλος», ἄς ΑπιΙΡοπεη 
νἱτρῖπεπι ἁοππ/[εάαίΠῃ » 4πσαιε ΡοΠεα 

{υῖτ Οαεὶ ῥαγεπῖῖς ΤΕΡΙΙΠΕΠ. ᾱς Γε[ 
εηίσιιπι Γιαεγῖτ Ιευωπεπ, Ἀτί νοσατιζ 

Ππίτιο Ρπαρίῇαταπι ὀρπεες, Πο αἲ- 

Ρε]]ατί κλεινὸν οἴκοις ---- θάλος πατρὶ. 

Γεγ αρι4 4ε/εὐγίωπη, τοιίες ἵη Εασί- 
Ριάοῖς, Ἠδεγι ρατεπτυη ἐρνήν βεγπιῖπᾶ, 

νοσαπτυγ: ἆθ βαῦυς ΟσἼρας 1π 9)” 

Λύοεἱές 059. 11 ν. ΤοΦ. τὮ Φφίλτατ᾽ 

«γη: Βἱ5 ταητηπι αραά Βατρίάέπι πος 
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πα Πσιτατο θάλος τεροτῖτας, αΠβῖ 
πυ[ρίαπι αρυιά Ττασίςος; [εά α[ἴφιο- 
εἶες ἵπ ΟΥΡεί Πγπιηῖς ὃς αριά αἶος: 
Ιπ β]ίαπι, Πί Εα]ῑοτ. Ηε][οάοιασι Με- 
ἱεασετ Λπτηο]. Τ.. 11 σαρ. ΧΙ ρ, 
χχῖι, ΑΙ, αἴ, ποὺ τὸ ποθειγὸν ἐμοὶ θά- 
λος» ἅρπασεν ἄδαως: Ά]ατα ποϊατυπς 
6α/αμδοπις ἵπ Τουρ. ο τσι. Ρ 15» 
ὃς Ηειι[ετδιβως αἲ Ηε[γεῦ. ἵη Εὐεργής. 

Ἡς. ϱ0. Με/ῆκε ἁελάθρω» ἐς δύῇρες 
ἔσχατον] ἵπτερει νετίας Πς {οίριυς 
Ἱερτατ ἵπ Ιγνοοβίοο Γειἀοπα Μ{. 
ἀθεται Ίη εἀϊτο Υετομ!ῃ µεύήκε Ρ. 274. 
ο6. απτε Κἰπαῖμπι ΡεΓρετοπΙ νυ]ραῦᾶ- 
τω; µελάθρω» δ’ ἐς, 811 (Οοά[σιπῃ [1ο- 
το ααέξοσιταῖε {ωβα[ῖε Ἱπροτίάασαπι 
Π]μά ὁ Ἠος ἴἵπ Εἰοτεη. Μί ὃς 
1,εἰἠ. Β ετῖαπ {μετα οπω/Παπς ἵπ 
αιϊοις ὃς διᾷρες τεξϊτε [οῖριά ης. Βαγ- 
πε[ί, ὃψρες νιὶραπεῖς, εἴτοτειη Κίπ- 
δίμς ΡΤΟΡΑΡΑΤΕ Ἠοηῦ ἀεθαρτας. τμ 
Ειτῖ]]ς αἀῃοτατίο , Ὠῖο πὂ ΠΙΕΠΙΟΤΑΠ- 
ἀμπι αὐΙάεΙῃ » Ῥέρεγις εΓΓοτεῖη (αγοξ 
Ἠεπτ. Ἱιαπρίί, οαἱ βρθείπεῃ εἀἰάις 
Γιεξήοπαπι Βαηριάθαταπῃ ἵπ ΡΠαηϊς- 
Γας., ου{ετνατίοπ]ίους {αοτῖς {η ο]εέξαπι. 
Οα(ς πΙΡ/] ετας» ους {οΓΙΘεΙΕΒΙ ὀ λες 
αὐίρας εΠε ἀεθιεταητ ἵπ ΠΙΠοταία 
Βιτιρὶάεῶ {ΑΙιεΠΆ ἀΙ6/ΟΠΕςδ, εὔήρης " 
ἰσήρης " χατήρης ". λογχήρης  µεσσήρης " 
τοξήρης" Χρυσήρης ' 3 ΕΑΓΙΠΙ ποιπιᾶπι 
{οπιροτ α πηβσὶ (τὶς Ατώηι, Ἠὰς τ6- 
(ρ:εἰεπεῖθις  Γοσίτωγ Αιδρες, Ροϊίι- 
εξ. Ἱν. 19ο. ΠΜμωτίάεν Τόοπια .. Μο- 
/εὐοβιο περὶ σχεὸῶν ν. 70 Οοπε ΤΗ. 
6αἰαξεγις ἵπ 1. Απιοπίπ. νι. 6. το: 
ὅ αἲ ΠΗεβροὐμα ΟεἰεοετΓ. «ἰρεγίῖν 
ομίας ΙπάΙσιο {ιαπδϊἱ πιΏὶ {ρεςΙπεΠ 
Ἰηποιμίς, 

Ἡς. οι. Μ} τις πολιῶ ἐν τρίβῳ 
Φρυτάζεται,] Τόοπας Μαρ. Το ν. Φώ. 
σµατ». ' --- Φατόζω καὶ Φαντόζομαι, 
τὸ ἁπλῶς Φαίνομαι. Ἑδριπίδηής ἐν Ὀρέ- 
στη. (ααϊπίσιο Φομίσσαις.) Μήτις πο 
λιτῶν ἐν τρίθω φαντάζεται. τες (8η- 
τας Ίοσειαι Τόζυπιαι Ειμτίρίζα (Γαβαῖ- 
ἀἶας, ααδ [ο]α φ«ποφ1ε ρἱεγίδηαε . 

ο λή 

Γ 

’ 
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παπι ἵη Οοβ1σῖρις:; αἶίας ποιυ]Πει εχ 
Ίουα νεν[αίῃ 1144. εχςείιαΠ ο, ΠοΙἴΤο- 
ας πι μπιαπη ]οσυπι εχ ΑπώζοπιασΏες 
ν. 816. "Αλλ᾽ εἴσι εἴω, μηδὲ Φο}- 
τάζου δόµων Πάροιθε τῶνδε". μή τι’ 
αἰσχύ»ην λάβης, ἱ]ρόσθεν µελαάθρων τῶνθ' 
ἁροέγή , τέκν»». Ἱπιετριεις Πποταϊο» 
τοζῖε Τοοην. Πείπε[ς οοηνοτεῖε, Τε” 
αμοε αἀρατεας επίτα βας σεν, Νατ. Γ,εξὲ, 
1, 01, 64Ρ. 1. Ηεβείωε:. Φαντάζου 
δόµ», Φχύου. Εοτίαπ 1η Τμεχ. Ετας, [οι]- 
ῬταἩ Εαοΐδες Οαγτάζου δόµω πὀ- 
ροίθε, Φαύώου, ιο νυ]ρατῖοτ υ{Ω5 πιο 
ομΙη. νατοί. ροβυἰαβειτ (αρναπέΙναπα, 
υὈί ροῇ μὲ {κααϊτατ Φοντάζεται. Φε 

δοροι. ἵπ ΡΠΩΠ. ν. 7439 Σύνηθες, Ἱη- 
αιίε Ἔραγικοῖς (τούτοις Μ{[.) χρῆσθαι 
ὁριστικῷ ἀντὶ ὑποτακτικοῦ, ὡς καὶ ἐν ἄλ- 
λοις οὗτος ὡς ἂν προὐξερευγήσω στίβον, 
ή τις ἐν τρίδω Φαντάζεται: Πο Ιεμίῖ- 
τας ἵπ ΜΕ Γείά. Αά Ἠαπο πο[ταπη 
οποφίε Ἰοσάπι, «Ποπεγίεη ΡτοΓετί 
Φς]ο]. Ίνα εἴδομεν εχ Ι]. Α. 361. Π, 
Ἶρ Ρ:Ο εἰδώμε Ροβίµπῃ: ἵνα εἴδετε 16” 
σίυν ἵπ Ἡ, Θ. 18. ὅο μὴ ῥξομεν, 
Ἡ. Η., 453. ἔφρο ἱερεύσομεν, 1] Ζ. 30ο. 
Θ, τ1ο. ἆο. Τοερετίως Εἰά. 11, 4. 
Ὡς τὸν ἐμὸν βαρὺν εὔγτα Φίλον ναταθύ- 
σοµαι ἄνδρα": υὈὶ Πο 4ἀσο {ρεηθε 
αυοά Ιοριτατ ἵη Θεο[ βαρυνεῦντα, 
αυαῖ αἰπιαερί ππεπιϊπετίτ εκ ερ]ρτ. 
τινί, Τον τὸ καλὸν μελανεῦντα (Θεόκρί- 
τον. απ Οται]ουίς Πτμεησό ΠΙο- 
ἀμπι σχήμα Ἱ ορίγόιον πἀρε]]αι Ι.εεύυπας 
Ῥ. 178. πὲς (αϊπεῃπ Ἰ]ιά σχήμα ου 
ΕγιρίάἰτὸςΠο]ία[ιε ἀῑπει]πῃ αάεο 1 Γ8- 
ρὶοῖς υβταταπι: αἰαιοιῖες αριὰ ὁὺ- 
Ρύοείεια [εουίιιτ Ρο ὅπως Εατατάπι 
Ἰμάἰσαιἰνίν νε]αε ἵη Τταςβίη, ν. 613. 
Φράζ' ὅπως μηδεὶς βροτῶν Ἱείνον πάροι- 
εν ὀμφιδύσεται χροῖν Ν1ήὸ’ ὄψεταί νι. 
Ἐτεφιεπίας ὃς αραἀ οὐο5 Ρο[ί ὅπως 
μὴ, εο]εβῖε εχεπιρἰα Πἰεβ. Γααῦοῦ 
Μι{σεῖ]. Οι. ϱ 95ο. νοευ]ῖς οιΙσΠῃ 
ὅα. κ μὴ. {αςρεθῖς Ιπά]εαιῖνις αριιὰ 
Αιτίσος- νι. ΟΙαΙΠ. ὕτε[οῦ. ΜΗ οε)1. 
Ο0ς Νον, Τ. τά, 14. Νοηπμῦα απ] 
μὴ ἱμωβίτως Ιπαϊςαάγί Εμίμτο, ἵε]ας 
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ἵπ «Ιτίοβῥαπῖς Ἑσε]εί, ν. 486. περ. 
σκοπουρέή -- μὴ ἕνμφοὼ γεήσεται 
τὸ πρᾶγμα: ἅ Ριπὶο ροδῖ ν. 493. --- 
μὴ καὲ τις ὄφεβ᾽ ἡμᾶς. εοταπῃ Ιοοογαῖῃ 
Ριῖοι αδί ἀπίσεπειας (ταξαρίτας α- 
ὁαπτιτ ΒΗεπι[ετθι/[ῖο. Βάπιπο ντο Ώ0- 
τατα ἵπ Ατίορῦ. μι. ν. 624. Ριε- 
τἱεαιο Εοτί[αὮ ἵῃπ ΠΟΓΟΠ εἰαῇει επι 
Βομο]ἱδ[ίε ποίτει ῬμαυΠαναππ Ίος 
ν]ἀερίτμι τεξεγεπά 5 {ε ἵῃ Π[]ς ξαια- 
ταίΏ τειηρι5 ΤΟΡΕΤΙΙΗΓ: ἀεῖηόε Πιο ΏΟΠ 
εΠ Βιτὶριά , ταγίοιες (τι έτυιτας οο){8- 
έαιΙ: ποπ πηειπ]πΙ ἀεπῖαιμε π]ε,αΙαΙην{5 
1ο ἀ]σεπίοτ Ροινοβίρετα, ο ωἱὰρίαιι 
αρυά [Πμγρίάεηι Ἱερετο, φαοά νυ]σα- 
τασι μ]ο Ιεξεοπειη τετετὺΓ: --- 1.ε- 
βίτατ αιίάεπι ἵπ ΙρΗίΡρ. Αι, ν. Ίσως. 
Γαρβοῦσο τλήµω» ή. μοι τν” 
ἄλλην ἕυμφορὰν ἥκεις φέρων. {[εὰ 0 
οὐπ ὡεαίσετο Πτα οοπιτονοτίία {οΠ. 
υεπάιμπι ἥκοις, Πίο Βατπε[ιι περιῖ- 
σεπ[ῆπιε νηἰσαταπε ἵη ΑπάτοπιαςἩε 
ν.σι. Φόθῳ μὲν µήτις δεσπειτᾶν αἰσθήσε- 
ται" νεταπ Ιεδίοπεπ, ἶηπ ῥομομ8 
ᾳὔοσαε εοπ[οίναίαπ ἃ ἵπ ΝΙ{ Εἰο- 
τεηιίπο., τεάυκ]ῖ βατπεβως: Φόέβῳ μὲν 
εἵ τις δεσποτᾶ» αἰσθήσεται. ουος 
1ῃμίο Ίου Παδυῖε » ας ΙπτεΓρτεία- 
πιευταΙἩ (ταπιατίοί, µήτις, ἵῃ οοιι- 
τεχταιΏ Ἱπερίετίε, ἴάεπῃ ῆος ΓΠαηί[Πι- 
χΗΤη ]οςο ενεπΙΠε {μ{ρίςοΓ, αἴας σάέσ 
Πίο «µοθμο οὐ βοπάωης Ελίσχεςς 
ὧς ὤν προὐξερευγήσω στίβον. Εϊτις πο- 
λιτῶ» ἐν τρίθῳ Φαρτάζεται, Ἱκάμοὶ μὲν 
ἔλύσι --- Ρο(σοππαῃ πος εκ Εωά αιίς 
Μἰπρίωιι νυ]σαιῖς τενοσαν!ῖ, 4οτηΠῃ 
Οοὐ(εµία. αμέίορίταιο ππατατίε [ας {η 
ἔλθηῃ ποὮ «ΟΙΡΠΙΕΠΠΟΙΑΠΙΕΠ: 1η Γοῃ- 
πυ]Η5 τπεη ἐλθῃ Ἱερί εσγιμτῃ , πεηυθ 
ουτ Ἱεραιυτ οὐίομΓαπι εβς ἔλίοι, φις 
ΡΙΦΙοτυπῖ αἷιοι [νειά. ἅ Ἐ]οτ. δυς 
ᾳ4οους {εἰ ροῇ Φεγτάζται οοπρτε- 
το ῃ οαὶς ἁμδίιατ, εοηία]αι Η. 5ἱ6- 
Ρα. 1 Αρρεπὰ. ἂς 1ὸ]8ἱ. Λι ρ. 
7. «4ὐτε[ευίμα Απππαᾶν αἱ «4ε[0. 
Ῥ. 1ο4 ὃς αἰΙοῖ, Ποαππειι ποβτωα:δεὐτα- 
ἀέτωα Ν. Ὁ. αὐ ἡίιίσιπι ΛπιΠιααν, 
66Ρ. ΧΝΙΗΠ. 

Ὑδ. 101, 
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Ἰσ6, 101. Ὄρεγε νῦν ὄρεγε γεραιὰ)] 

5ἱ γηροιὸν ροπετεττ, ρε» φἴουιό {ε- 

ουῦάςς Ρος. οἶος φΠστίάς» 4π6ιῃ Ἠὶς 

Ἱπνορίε Μειτίσας: [εά Ἱερὶ παπι: 

ὌὌρεγε νῦν, ὄρεγε νῦν γραϊα» "νο Ρο: 

εἶας ου Κἰπρίος "Ὁ. Ἡ. ὀρεγέ μοι 
ραϊα» Νέῳ χε ᾱ- κ. 1. ἵ. ἐπαγτέλ- 
λων. υἱεπαϊπ Ἀοο, Ρεν Εαἰτοπες τε- 
οερταίἩ», μα7ει Ηεβεβίμ., ὃς πιεῖτο 

σοηρταίε: ἐπανατέλλων ρτξεταητ 41ο 
ΙΜΠ. Γιο. δεπί]ειι ἴεαπιις ΠαπΠΗ Ὠ]ο 

{1ο Ίποια ἀἰκειίε ΓΒιγρίάες γραίαν 
χεῖρα" ατ ἵπ Πεσμῦα ν. 875, 876. 
ρπί]ο ὑταουίμπι γραϊαν ὠλένη» νοσας 

1ῃπ Ίοπε ν. 1213. ΠΠΕΠΙΟΙΑΠ5 γραίας 
ὄσσων πηγᾶς ἵπ Ἠειςα. Ευτ. ν. 45ο. 
1ῃ οἰμνάσω ἀἴαπιαιίς ν, 1οοΣ. Υεηι/ῖε 
Ἱδεωνίαν θώρακα καὶ βραχίονα. ΤΠ 16- 
Ίεπο ν. 1578. Ιεσίευ ἸΝεανίαις ὤμοισι- 

{τοφισυείας εβ Γέρων που υία Ρο[- 
εαπΠ αὉ Ηοπιετο, «4ε[εὐγίον δοβθοείεν 
ΤΕωπίρίάε, Ειύιο, Πρίπῖεον Τδευοτῇίο. 
Ειωήῷίάειωη εἰἲ 1η Οτείτο ν. 457. ΥΣροΥ- 

τι--- ποδὶ, κ ν. 559, γέροντ ὀφθαλμὸ». 

Ε{εσουῦα ν. 496. 1 έροντα χρῶτα. ὈΡί σά- 
κος γέρο ἀῑκῖε Ηοπιετις Ο4. Χ, 184. 

6 νειοῖθις ααΦάαπι εχρτοπιῖτ Ει[ζα- 
ερίμς ϱ. 789, 46. 418 αΌδοιε ΕΟ ΡτΟΓ- 

{15 ἱσποίβγεππὰ», ὀοβῥοείεα απΙθειη, 
αυ ασε Εοιτᾶ Γωπεταῦυπτυς ΕΥ: 
πιοίορο Ρ. 227» 9. ὃς «4ε[εὐοιὶ ἴταρ- 
πιεπεαΏτ --- ὡς λέγει γέρο Γράμμα. 

πίπς εχρτεΠαπα νίάειαΓ πας σαἰὲ, 
1χνΙΙ, ν. 46. ὑάο εὐατία Ιοφιάῖιγ 
απο. γραῖκ σελί. βΡο[άρΡο ΠΠΕΠΔΟ- 
ταπίαΥ αρυά «θε. ΣΙ Ρ. 595. Ρ. 
Φαρβύις Φθεγγόμεναι σελίδες. 

Ὑς. το. Χωρίζουσι ὃ᾽ ἀλλήλων λό- 

χους.] Ἰι[αὐίως ἵπ ΠΠ. Ἡν Ρ. 181 
2. Ἱστέον , αἲτ, ὅτι τὸ κρῦε κατῶ 

Φῦλοι ταντόν ἐστι τῷ Φυλοκρύει, ὃ συν- 

ετί]εγτο οἳ µεβ Ὅμηρον, καί ὅτι ἐξ 

0μήρου παραφράσας Ἠνριπίδης ἔφη τὸ, 

χωρίζουσι δ) ἀλλήλων λόχους. π αἰἱ[ιε- 

το ΜΕ [εἷἁ. ἱερίωτ: Στράτευμα" χω- 
ρίζουσιν ἀλλήλω» λόχους. ος νυ]σαι 

Ριδιμ]ετίπι: γοςυ]ς δὲ ἀε[εξιὰς «6» 

/α οἰάετί «Απιίροπε βοριέεν 

ΤΙΟΝΕΟ 

Ἱεγίατῇ οοπρταίε: Γάρία αποσπε ποπ 
τεπεγε ἀοίαπε νοςι] «ορμµ]αῦῖες ν. 
Τ7» 78. ΡΒἰμίαγεθι ἵπ Ρίαη. ΟΦΗ, 
δ. 1οἱο. Ε, λόγος, συδέσµων ἑξαιρε- 
θέντων πολλάκις --- κιήτικωτεραν ἔχει 
ὀύνομι. Ἰ]ιά αὐἲσπ πιεπὰς ρεπας 
Ρἰυτα Ίοσα οοττηρίες ταητί]]α τες στο- 
ἔίωπι ( ν]ὰε ποϊᾷς 1η δίοὐαὶ Εἰοτ. Ρ. 
54ο) αἱοᾳπε ἁἀεεερίς : Ιπ Φίοῦσο 
(σευπετὶ ϱ. 439, ν. 11. 1π νεα ΊΝαι- 
πιαεδ, ᾿Γοἳς ἐπιφυσιόωσι δολίΦρονες ' ὃς 
Ρ. 508», 13. Τοις ἐπιφυσιόωσι ὃ' ἀλίφρο- 
ες ἀσπαλίπες, Πίο ρτῖοι Ἰεέεο Ροπί- 
ευ 1ῃ. πιανσίπες οοτηϱί ἀερήετας, 
Τοῖς ἔπι Φυσιόωσι ὤλίφρονες πευΘ 
εαῖπι ΟΓφοαπι εί, Ύαοά 1]ἶπο 1π 116- 
χῖσα τεσερεταΠῖε Δαλίφρων" πιούυ]αφ 
νετ[ας [ψιιασᾶαπι σαοφι6 ρ{παΠ] Τ6- 
{ραεραῖ. Οετεταπ ΠῶΦο [δαΠρί- 
ἀεα {οεπα εκ ΒΠοππετίσα Εωῑς Ίπ 1, τ 
Πο ιταηδίαία» ἃς Γοῦτῷ νοβιρία ἁ- 
Ἡσεπτετ ΡτεΠετῖτ }Γιγρίάει: εοπ{εΓᾶ- 
τά. ρτῷ οειοτίς ΠΠ. 5, ν. 167, ι78. 
8ἆ ἸμτΙρίάεο Ψ. 120, 1οί, 12ᾷ, 
127. υΙὰ. Φομο]. ἵπ Ρµαη. ν. 58. δµ- 
[αιίως Π. τ, ρ 2908 98. ΠΗοπιετιπ, 
αἷς, µιμησάμεγος Βώριπίδης ποιεῖ ἄλλως 
ἐν Φομίσσαις τὸν παρ αὐτῷ πλαττέμε- 
0) πρεσβύτην διδάσκογτοι ἐκ τοῦ τείχους 
πολλα τῶν ἔξω τὴν βατιλικὴν γἑαρίδα. 
εχ ουα Ρτο[ρίοΙε ΙΠ σαπιρπι Ηε]επα, 
τωττῖς εἰ αραιά ΠΗοπεγίήπ, «4Λιεία 
ΡγίαΠΟν εµίως ο Γα[ρίο διπιίσηιις 
ρίππϊς ατοϊίετ Ρε [εάετς ἱνερεθωὶ ᾱ- 
οἶεςς ἵπ ΡΠαπ]ῇς ο εοπεἰανΙ {βεξῖαης 
{αρεγ]οτί, αμοά Τα αἱπηῖς εται ὦά[- 
Ῥις τεσρῖῖς, ν. ος. ἀἰέαπι ὀµῇρες ἔσχα- 
τόν. Ρος ιν, 129. διστεγία 
ἐν οἴκω βασιλείῳ Άιρες δωμώτιον ' ον 
ἀΦ᾿ οὗ ἐν Φοιίσσχις ἡ ̓Αντιγόνη βλέπει 
τὸν στρατό». Φιαζη 1 Π8πο {οσηαῖη 
τώττεπι τουσ], νε Ποπ , {ει 
«πιζπαςμιιπι Ἱππιταιης, Τηε0. νΠ, ν. 
243. Τιγγε ῥτοσι] /οἷα ΠΟΜΑΜΠΙ εὐηςές« 

ἷμα- 
ἴαφιιθ εὐΠιέεΦ 4ο [,αἴμν ναι «Αγππίσετος 
{σά εο πιη]ο Ρτοραρί]οτ εΠ -4ριά 
δίαἰζωπ {εεπα. αιοά Ποῦ, Ἡῖ αριά 

Βιγῖ. 
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ατίρίάσπεν Πο[Η]ες, ΨετΙΠῃ απίθ ΠΙἩ- 
ΤΟ8 ΙΠ «ΑΠΙΡΟ {ἴ8ηίες ἆμςεδ ΠΠΟΦ/ΙΥ4Π: 
τατ. αυχίατςς, 

Ὅς, τιο. Ἱζατάχαλκο ὅπαν Πεδίο» 
ὠστράπτει:] Ἠσδο, «τί(ΗΙΣ ρατεῖπι ο-- 
ταια Τ. 1, Ρρ. 229. ΓΒι[λαιδίο τε[- 
τυεπάα Ίαπι ΤΠ Ἰ. Δ, Ρ. ασος 5ο. 
οδοί πεπάφ(α υηἱσοιας: κατέχ2ν -ὅπκ» 
πεδίο ἄστροποίς. αἱ]πάίςε ὅτ ἵη Π. 5. 
Ῥ. 3488. ο. αἱδΙ ΠΙΕΠΟΙΑῦ5 ὥστρα- 
παία χλλκοῦ στιλπλέτητα αὰ Ἡ. Αα, Ρ. 
758. 35. ἴνοεις Εωτρίαϊἰς οὈνετία- 
Ῥατυτ ὄεπεες, οπᾶπι ἵη Ρῃαῃ. ν.σ4!» 
γϊσοπίες ἀῑχιε Ρουμ «ηπείς εαἰετοᾶς. 
Τμμοτεἰμς 1, 327. Κιριτ 1δὶ αἰ εδ- 
μπι [ὲ Μο, ἰοίαφμε εἴτειην «1εγε γεηῖ- 
ἀε/οῖε τες. Αά Πηπίαπισα: --- μα[ἐΐς 
Φοττεί ἄσετν εαπιρίφιε ατηης [11η δεις 
"ατάεπὸ, πιυ]τα ποῖατ Οὐήηπα Ρ. αν 
34. ἀἰία ΄απ. σεθατάμς» Οτερυπά. 
1. 11 ο, Η. Ἐς ΚΕιπρίάς Εοτια[ῇε 
ἀετῖνατυπι αραᾷ ΗεΙοβοτητι ΙΧ, Ρ. 410, 
ϱ. ὅπλοις τὸ πεδίο) καταστράστων. Χε- 
Φοβῥοῦ Κ. π νΙ, Ρ. 169. Α. Ίστραπτο 
μὲ παλκῷ, Ἴγθει δὲ Θομικίτι πᾶσα ἡ 
στρατιά. ----' Έαπ [εαποηιέ νετ[ 
Οὐ φάρ τι Θαύλως ἤλβε ολυνείμης χὐό. 
2. σοπιραταπάις επ ε9ΠΕ[ο ν. σςρ. 
υ0ἱ ᾳασά νυ]ρειιῖς, Ἔροίᾳ µολόντα. πα- 
«θμθάμπι εΠ ἵπ ΤΓροί» µολώτα Ῥήσον 
οὗ Φαύλῳ τρόπῳ. Ότο ἐν “ροίᾳ τεξὶα 
-Οἰσοιτὰτ 1Π ΑΠΑΤΟΙΠ. ν.458. Ικοὶ τοῖσγε 
-«Ἔροίᾳ". ἀάάε ν. 461. οἱ. [εὰ. αιὶ 
Ττοιαπι ψεπετατ, ΕΠε[αιηπ ἀΐσετε ἆε- 

-Ῥυ]ε Εαγίῤίάες ροίαν µολώτα " ε)]ρᾶ 
ποι[ῆσια ργαροβτῖοηίς εἰ, 84 4απῃ 
«Πιπιαπόαπη Πο(σταπῃ Ίοευπι γπαϊάις 
ατιωῖι ΜΗεε]]. Ο0{. ο]. ν, ρ. 978. 

ὃς, 114. "Αραά πύλαι κλείθροις] Λὰ 
ποτπιαίῃ 1ΠΙ μμ Πίο 4μραυε ροΏ! Ρο- 
ταετας «λήθρεις Μυ]ια ἀάπτατ Ὠπίης 
5εποτὶς Πο {ετρις κατὰ τὸν παλσιὰν 
«"Ατθίδα, οι Ἰοφυίεατ Επαιδίας ἵπ [. 
Άν Ῥ. αν ὃ --- λύρα, νυ]σο 
κλεῖθρα, {ωπι ΡοΓΙαΓΗΙΠ - εἰαμ/ίχα, νι. 
ο, Ηείηβως ἵη Ουνίά, Μει.ιν., 86. 

90ἵ 

φαλκέδετά τ' ἔμβολα, [εγταίά Τοθοτα 
λογίς, δίαιίο ΕΠευ. Σ, ν. 594: 
Ο 18 (εααπτυτ Ριοξεττ 1η ΑΙ δυρῥο- 
ος ν, έοι. γιο σηωες τὸ ἐργα»ο ἂγ- 
) τοῦ ἔγου., ἀπὸ τοῦ ποιοῦντος τὸ πθιού- 
μεν: ὡς τὸς Λαθέοσῳ "Αμϕίογος 
ὀργάτοις, παρ’ Εὐριπίδγ. 

Ἱ]ς. 12ο. Τίς οὗτος ὃ- λευκολόφας,] 
ἨΠος ἃς {δαιοπεῖ εο]ο Ιμΐαπας τίτὰς 
ἵπ ΟΦί4Υ. Ῥ. 413. ς. υοἱ να!ρατας 
ὀγεῖται, ᾿Οριπιε Ρίο ἄγει 6. θεΏο]. 
ὃς ΜΓ. Οεπιαθῃῖρ. τερο[υῖς Βαγπε[ίως 
ἀγεῖσαι" οαποὰ ε ΜΙ, Ε]οτ. {5. 4ὔοσαα 
7ο[εω  οποίβνεται. ΑΔ νοςειῃ λεν- 
κολέφας ἆωπι ποταδαῖ Ατπαίϊόμς ἵπ ΜΙ- 
{οε]]. ΟΡί, νο]. νΙ. Ρ. 505. ποῃ τε- 
οοτάἄρατας -«τί[ομῥαπεῖ }οργολέφας, 
ααοά ΄ Ηε[βεδῖις Ἠπβει, πεαιε [πι 
Ἱαπις αρα ἀειεέίατωτ Εωτίρίᾶοςς 
Μαΐο ΑΡρο!]ο- ἀῑείτατ Εδλύρις, Αἱο. 
ν. στῖ; Μηλορέμας, ν. 572. (ΗΙρ- 
Ροϊνιας ἱππογώμας, ΗΙΡΡ. ν. 1399.) 
Ἀρυσοκέμας τετ ᾳυατεῖνες {επε] ειἶαπι 
ΑΠΙΟΓ». [ρΗῖς. Ἱπ Αα. ν. 548. Ἠο- 
ΠετεΙΠῃ εἰ 2λεξώνεµος " ᾿Αλεξογέμος 
ὀϊοεῦατητ Επιρεάοσ]ες {εεμπά πω [απι- 
ΜΗεβαι 4ε . Ρ. 6. 13σ. ἵπ [δΙΙο- 
πε οὐῖάσεπι Ατοετι ἃς Αιοτί, .Ώσυς 
“Άυυά Ροτρύγτ. ᾱὲ Ἡ). Ῥ. 6. 29. νη]ρα- 
τητ ᾿Αλεξόγεμος. [εά ἵηπ σαοῦις5 (οάς. 
Μ{Π. αποτμπι ρεπες πε {ηπτ Ἱεέίοπες, 
Οσεπῇ ὃς Ἐπαπεαπεταπο, τεξῖο ]εσὶ- 
τατ ᾽Αλεξχγέμος. Γεευμπάυπι Τπισιρα 
αριὰ 1ῇο0σεπ. [.αξτῖ νι, 9.6ο. Ο1επν. 
Αἶσα. νι. Φττοπι Ρ. 754. 1. ὅ Πε: 
Αερίωπι , ἀἰέας {πετίε ΙΚωλυσαγέμας. 
1π (ρτεῖζα Ίοσο Ὀίοσεπας ἀῑσίτιτ θὰκ- 
τροφόρρς ὃς αἰθερεβόσκας αριᾷ . Ώίρ. 
1ναξτι. νι, 9.76. Ππίυς δεπετῖς Ρ]- 
τα 6ΟΒΗΗΧΙΕ Ἰ,μοίαπις 1π Τταβοάς- 
ροᾶ. ν. 108. ἃ !εαα. 

Ὑς, 123. ἀσπίο' ἀμθὶ Βρρμλίονα κοὺ- 
Φίζω» 1 Ἱη ἴοευπι να]ραι Βραχύνιτε- 
εερί Ἡραγώνα., αιοά Οοάά. .ειά, δς 
Φομοµα Γαὐιπ]πΠἱταῦαπτς που αὐ]α 
ππυ]ταπ Ἱπτετεῇε Ῥίτετεπ, Ἠαπο 8η 
Ἠ]απῃ Ἰεξείοπεπι {εαπετεπαῦτ {εά οαοὰ 
σς πες 
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Ἠπο ἴῃπ [εάς βραλίονα Ἱοουπάϊας 8µΓεΦ. 
βσοίήετοτ, Πο ενίτατα» ϱυ/Πᾳμ1ο5 θ[ία5 
1ῃ ΙΔΙΟΙ νοσιοης τεσµττεπίθ. ΝΟ- 
αἱ. ἴεαπε εβ οιτ απὶς εχΙίπεε 
ἀμῷθὶ βραχνι πιαβὶς εἲε Ροδουπι: 
περ βραχίονι «Ἱοευατατ ὃς ἵη {γιο οο(ι- 

πιωπί: αγίας, 8» ΒΡΙΔςΒΙΟ νο 

Ῥαθεβαπι Φαθίηϊ, Ψάλις νε ψέλια 4ἱ 

χίς Ιἱγ/ ΠΗαεατη, ἅ περὶ ταῖς 

ἀριστεροῖς βραχίσσιν ἐφέρονγ Βνε ἃ περὶ 

τοῖς εὐωνύμοις εἶχον βραχίοσν, Αρχ. 

1, Ρ. 105. 45. ἅ Ρ- Ιού, 5. “ΐῦε- 

πώς ΧΙΙ, Ρ. 525. Ε- 4ξ ῬαπιΙς: ἀφό 

ρου) αλιδώνας περὶ τοῖς βραχί:σι : βς δε 

Ἠεβείως ἵπ ν. Χλιδῶνες. Ἑέλλιο1η- 
αυ ἱ πηποπίως Ρ. 149 τὸ ἄεροίς βρ2: 

χίοσι περιτιθέµεγον κέσµιον. Βου (8η: 

τωτη τεττῖο [εά ὅς ΓπΏρεπΙΠπετο αδτίο 

σα/ωῖ Ἆος {εΓ(ω Ροβταπι Ἱωπριπίῖ ρΙ- 

Ροβεοπεπι Ηωπεγω «είετιοις Ροῦξ- 
τδ. ἀμθὶ µέτωσα, «4βθιίοπ. Κὐοά. 1, 

427. ὃ Ο/Ρρίαπ. Ἰνγ. ε» 18ο. τεξϊα 

6.06. Αγπαϊάως {.εξῖ. ΟΙ. ϱ 244. -ᾱ- 

Ρο οπίο 1νν 1949» τεβιταῖτ δμφίτε 

νῶτα κοὶ ἰξύας' ἰεὰ ροτυειαί εἰτα/ε 

νοτ/απι εἰωσάεπι Ποτί 16Ε1,. πι Πο 

ρἰαπίῆπηε ἱερίτα ᾽Αμϕὶ πεδας 1η ΟΡ- 

ἶαπο Εο]ιαῖτει «οτηῖα!ῖτ η. κμρε. 

ν Ἱ τας ς. χιχ. |5 υταπιθ ως {γασει- 

ταῖη ἵπδιε 1.. Π. Κνν. ν. 248. ἑλιοσό- 

ΜΕ»Ο» πεβὶ γούγασιν ἀμθί τὲ δείρήΣ. 1.6: 

σἴτατ ἵπ Ορίοπίς Βρ'Ώ,αν, περι τον θρα- 

χίονα ἑλίστω» ὄριμάτις». Βγιρίάες ΓΏοΡΗ. 

ν. ιό:6. Οὐ μὴν }Υ) ελίξας ἅμφι σὺν 

«εῖρας ών Ἱκακὸς Φαγοῦμαι.- 

ὃς, τ11. 192. ᾿Ἀστερωπὲς ἐν. Υρᾶ- 

ἀαῖσω, Οὐ πρέσφορες ἅἁμερίων φέννα- ] 

1 δε {οπεά 5, αᾱ. ὁμέξαπι 551ο- 

αντ αροτεϊςὶ, ἰοσῖδ δεοὐείῃ ΠΙΟάο 

τοβ ιά», 4µο Αἰπριι ηνερίτ Ἰπ 

ορε:ο 6οὐΐες [οΏρταης ΡΙᾷ αμοά 

{π εσποσ οοἱο. τειπυετίε νυ]βαταα 

Ῥαυεσίισὶ, ἁμμερίῳ γέννᾳ- απο 6 ΜΠ 

Ροίωνς πρι ἁμερίωγ 76224. 1απβῖο 

οὐσσσε, ΠοἰοΙο (ως Ὁ ἀαω ἵη {οις- 
Ῥρ αὐσιοπῖν Ριοῦαταα  ΡΙέοτῖ 

ἀσίά, Μ{, Ὁς μοί ἵαπου αμοά {μρις 

ποια τς 

{οΠρταπη Ἱερίτατ, ὀγθρωπών γενεᾷς. 
Ρετί!ηεῖ 84 ἅμερίῳ γέννα: Ἀος. Εοιτθ 
δεηα πΗῖης Παῦειτ οριίπιας 1,εΙἠεηβς. 
Ἐκ Ηοππστσα {εεπα 1 ΙΙ. ΓΕ, αυαπι 
πας [οτ]οςη5 αΏ{1ΠΟ τεργΦ/[εῃίατατ ΓΤ8- 
δίους, οὐνετίαρατητ ν. 19ο. ΘΟιοά 
αριθ Ρρεβνπε οοηνετίέταπε, ΟΡΙΙΠΕ 
στο εκρτείαι: π οι πιογὶα]σ 
Γετεπς. Ό ιο {εηία ἀῑεαταγ ΗΙΡΡροΠΙΕ- 
ἀοπ ᾿Αστερωπὸς ἐν γραφαίσι),. ἀῑνετία 
σιαπηεΙοοΓπῃ ΙητεΓρΓγοταπιθηῖα ΠΟΠ- 
Ώτοπι οἶμπ οὐίουταίῃ ΕαΠο ν][απι 
υπιας εοτὀη ἀεά-ται :: ὥστεροειδὴς τὸ 
σῶμα καί τὴ» ἐσύήτα γραπτές" Πίπο 
Βωχιτ 1η νετβοπεπι νυ]αταπι: ὀρίεη- 
ἄετις ἵπ Ρίδα νε[ίε: αιοά ΑπισηΠΙ συ. 
ωρετιρ. ατπιρίιθης Ρίδῖας νε[ῖες (γᾶςθ: 
γραφας ἀιῑέίας ποπ ἁπθ]ιαπ:εΓ Βαταῖς 
τ. Ἡ Ου ο. χι, δεοα[ίες ἵπ Μί. 
Ι,εἰάείί νει(αὶ [αρετίορίεταςς λαμ- 
πρὸς, ἄστεροειδὴς ἐν ζωγραΦίαις. νε]]επι 
αοἱόΠες τῆς ἀσπίδος' (ἰγρεῖ παπιους 
εἰἰι[ετί ρίγα ἀςβμπατατ,. 4μο Εαῖς 
1ΠβΡΗΙ5 ΠιρροιπεάοΏῦς νι, ΡῆώΠ. ν.. 
1123. 1. ετΓσηι Ἠγάταπι ΙΠ Αάταί 
οἱγρεο Ρ/έί8πι, ἄνε «θ]αίσπῃ. Ροτίηθφ 
ν. 1149 γραφὴν Ύδρας νοσαι. Νι- 
{ρίαπ αμτο ρίᾷς οε[ίες Επιριϊοιεετ 
Ἱραφαὶ ἀἴεαπειτ Ὁ αὐδὶ, ο αρυά: 
Τ ταριοῦς ετίαπι Γραφή ῥρᾷμχαιι μηῖ- 
Άσατ. -«4έ/ΟὐΝΙ. Ἀβαπι. ν. 540 Ειωτίρ. 
Ἔτοββη ν. 6ὔλ, ΗΙρρο]. ν. 10ο. 
Οὕατεπιοῃ ΄Έταριοας 4ὲ Ριαε]ία: ---- 
φυμ»)] δ) αἰθέρς θεάμασι Ζιῶσαν }ρὰ-- 
ϱἡν ἐφαινε, υἶναπι ε[ῃσίεπι ρυά -ᾱ- 
επ. ΧΙ, Ρ. 608. Ὦ ρειρετα νυ]- 
ραϊυῖ } ύμνος. ὁες Ππιη]15 αΠοττη ᾱ- 
Ώιπι ἸοσΏ ρχοζεταπι, με επιεβάετυφ. 
Ατεύγια. Γατευτίηις Ἱεριτατ το πμ]. 
Ειασιπεπτο, αὐοά [0 ΠΟΠΙΙΠε Εγιρᾶ- 
ροτοί Τδεαμίς. νυὶρανῖε ευη εὐτετίδ. 
Ἔνοηι. 6αἱεις, Ρ. 695, ὁεῖ --- τὸ πᾶ- 
θος οὕτω. παρεμφαίεσθρα. ἑντῷ ἀρετῷ... 
ὥσπερ κοὶ τὰ» σκι καὶ τὰ» γραμμὰ». 
ἐπὶ τᾶς γραφᾶς , τὸ γαρ ἔμφυχκον καὶ. 
τὸ ἁπαλὸν --- ἵιερετάμ-α πε «ΟΠΙΙΟ- 
νειίας καὶ τὸ ἁπαταλίν, και τὸ µξ-- 
μιμημόνεν τὰν δλάύεικν σὺν τῷ χρηστό-- 

τότε. 



νο Ισ ΡΕ ον τς Ας, 

/ ΄ ο δ-- Ν 

τητι τῶν χρωμάτων μάλιστα γῴεται διὸ 
ο Ιν. πω 4ε Απ, Ῥου. Ρ. 
16. 5, ὃ ραφαιῖς οἷς ας 

ἐστι. ὤμο γραμμής δΙΔ τὸ ον ρείκε- 
αν ᾷ πλ. Οετετύπῃ ἴη εἰγῥεῖ 
Λίδωγίς [ἱο]ἱαίων ΗΙρροπεάσ "Άστε- 
ῥρωπὸς ἐν γράφαῖσι Ειγιρίαϊ ἀἰεΙτάΤ» 
ουῖ τατίας ἃ]ίας ᾿Αστερωπὸς Εγεφιοηίη- 
ταπῃ Ίοσα. πποπῄταραπι α ΟεΙεδετ, 
«δετίῖ πὰ Πεβεὺ. ἀεβρηαια» απῖοιας 
ἀάαϊυτ εκ Ηετο. ΕΙ. Υ. 406. δἱ 
τεέϊε νος Πα Ἱερίτατ ἵπ «4εὐαί ἴτας- 
ππεητο» αποά 56)οΙ. μαθει ἵη Εμίρ, 
ΟτεΠ. ν. 381. 1]απι Γοι[αη ας ο]ἱ8 
πππτάατας ε{ξ αὖ «4εαο Ἰνοίετς {5ὰ 
αὖ Εωγίρίάε τταηδ[απίτ ΟγΕίαν ἵη δ]- 
{ΨρΙαΙη » ἄστερωπὸν οὐραροῦ δέµιας " Ογῖ- 
ας νοηας», απῖοις Πῖα ορπΙπεπΗς, 
{ενανὶς δεπία Επιρίτ. ρ. 563. Ἱη εο- 
ἀσπι Ἴοσο, {α0 Πωγρίαΐς ποπιίπε οἵ- 
ταῖο, Ρἰωίατεδις ρθεις Ἐ. Ἡ. Ρ, 
87ο. Ἐ. ἀστερωπὸν οὐραοῦ σέλας. 

ὓ9. 134. Λοχαγό; «Α». ἄλλος ἄλ- 
λος ὅδε τευχέων τρόπος.] Κεαενοσανί νε- 
τοτεπῃ Ιεέίοπεπι, ααία Πτιήαθατατ ϱο- 
ἀἰσῖοις 1,εἷά. πΙΠ 8υτεπ Παῦερας, 
αποά αμεππρίαπ οιεπάστες, απί αι- 
ἀεπι ἵπ ο ματια {εὰς {ῶρο τΠΙΟΓΑΟΏΥΠ 
Ροπί απεππ]τει, ὅς τευχέων Ἱπ[ίατ Π- 
ππἰ σπα ἵη ἀάας (Ψ]]αρας εοπιΤαΒ!. Ώ6- 
Ίεια νοςᾳ Λοχαγὸν, Βηπς ποθίθ {6- 
παήίυπη εὔουπατατ Αἰπρίω: Α». ἅλ: 
λος γὰρ ἄλλος τοῦδε τευχέων τρόπος 
ππίῦδ Ὁῖ Ρυτο, Οοα]εῖς αμέτοσίτατε 
πποῖμδ: ας 4αοααε νΙάετυν αὐβιΠε 
Οοάᾷ. νος Λοχαγὸν, ια αὐε[ α ΕΙο;. 
{εὰ Ρετίπεσπιπιοάυπι ασοῖάϊς ἵπ νετ[α 
Κἰπρῖὶ τοῦδε. --- 1η ν. 136. Μ{. Ἐ]ο- 
τεπτ. ΡΙΦΙΗΙΗΠὲ νΙάετητ Αρη ὃ' Αἰτω- 
λὸν ἐν στέρνοις ἔχει, αι ὃς {Π δοΠο]1(ς 
Ιερίτατ: Ρο[μειπάπα Π]μά Πίπο ἐπο- 
τατυπ Ο4/Ρ. Βατιρίις ἵπ δια Μου. 
ας ν. 175. 10. Βπίεσις ἵπ ΑΡροΙοΡ. 
ρι]. Ρ. 131. ὅ- Οσὐ). (ρετις Ο0{, 
115 ο, ΧΙΙ. Ρ. 398. 80 «4έ[ΕΡ}Ιο την» 
ευατυπι Εωγρίάεπι ν]άῖς ΟΙ, ΕΤΕΙ, 
"Σά, ὐτε[εῦ, Απίπηι ἵη «40/20, Ρ. 257. 
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ΜΑ, 149. Ὡς ἀλλέχρως ὄπλοισι ,] 
᾿ΑἈλλόχροος Ἱερῖεαι Ίπ Μ[, Τοῖά. ας 
ἵπ Ηιρρο[. ν, 176. ΑΙτεταπῃ {Π Λη” 
ἀἴοπι. ν. ἈΤωο. Ἰδαὶ μὴν ἕδ' ἀλλέχρως 
τις ἔκδημος ἕέγος: υδὶ Εοτριαϊῃ Πα 1νοΠ} 
νει{ης οιἶαπ αηίτιῖτ : ορλόχρως, 0” 
πΠμαι Ἱπ Γεχὶῖοίς, ἵπ ωγῤίαϊς εξ 
επαρε/1]6 ε ΡΙΠεποο αριά Οἱε. «1η. 
ν. ΒΙΓΟΠΙ. Ῥ. στο, 2. 1. τα]θφ 
Ἀρρνς εται οοπι]ημπ]ς αἰαίεέῖ [εεαῃ- 
ἁμῖῃ ΤβοΠιαΠΙ; Αιιῑςῷ , Ἱνελάγ χρως ὃς 
Λευκόχρως. 

Ὕ9. 145. Σπονδὰς ὁτ᾽ ἦλθον σ. κ. Φ.] 
ΗΙο νετ[ης τοτίᾷεπι Πτετς [οπίριις 
{ωρία Ἱερίευτ φ7. Οπεάϊαἰτ {οι [άη ἃ {8- 
η ρεΓίοῃᾶ ΠΟΠ αἰεπαπι Ειμτίρίάεςν 
εαάειη Τερείετε: αὐ]η ργ]οΓὶ Ίοςο Ρο- 
Πτα πηίπις Ιπιε]]εχίῇε ορη/[οτί Ῥοτείε 
ΑΠΕΙΡΟΠΕ, εµπη Ρα [αἱαπη αευ/ῖοᾶε 18- 
πηοῖᾶ: [πάειῃ  Π {εματίης Ἠἰας εἶῖεθ- 
ΙΕΙΗΤ» Ἱπρτατης πες {απεαυσπῃ ΕΠ: 
Ρίάεας Ίητει --- ἐγγώρισο ὅς ΙΑ. τείη- 
4ΜΕΤεΓΗΣ Βίας: πε ἀῑσαπι ουξωτι- 
ΤΑΠ1 ΤΙΩΠΙ νοσΙΙΩΠ1 τότε ἵῃ ν. 145. 
(μ0/ ΜΙ. ΕΙοτεπι. ρταβοι Σημεῖον ἰδῶν 
τό) ᾱ.) Π8ΠΙ Ἠμῖς. Ιποσποάο Εης]]ς 
Ῥο[οτ ΗΠΙης Πεεγῶ ἀπέτα [ισσυχΗ. δο- 
Ίει απἰάεπ Ἱπτοτάπιη γίρίίες ἵη αἷ- 
ΥεΤΙΦ (ταρορά[ς εαθὀεπι Πκάεπιαιε 
νοσῖρυς εχρτο[ᾶς Γεηιεῃείης τερεῖετες 
[εὰ ται]ῇῖπιο {οἱεης οοεήσπι {[οματίος 
ἵῃ ΕΟάςΠΙ «γαπῃατε γορο/[η(ς : ουσς Ιπ 
ἸΜεάεα ρἱυτες Ἰεσαπευς Ιηα]ε τερειῖε]ς 
ῬΙετηπηια» πί Εα]ος, Πἱβχοπίυης 
εἴῖ Ἱπρωταπάυπῃ. 

179. 147. Ἄ]νημα τὸ Ζήήω] ΕκΜΠ. 
1ειάσπβῦις ποπ ὀπόίεηπιοχ ἴη σοητες.. 
Γαπῃ τε[[ει] τὸ 2ήόου, Ῥιο τοῦ Ζήήου- 
αμαΙΠ4Ις Ρεπμίποπι ατβίεοΥ Ιεξείο- πει» {Π[ρίςος ἵπ αἱ οιἶαπι Ορ44, Ἱερεττυπ ΗΠς Ἠπϊσεπιοβϊ ναΓῖειηιες {περα Επρίαητ οσυ]ος 8εμ](Ώπιος: εο- τυπάεπι ΙΜΙΠ. τερετίτα «οἱ]αῖο, ᾳαοά 1π ΡγιογΙ Εεθτας ΡτείειπήΏητη, Πῖς {αοπη]πΙβταν]ς, 6υρια να]ραιυτ ν. τη, γαμεῖ δὲ Λάϊος μα’ ' Περίτηι ἵῃ οριίπῃο 
ος 9 6οά. 
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ἔοά. Αα. οαμεῖ δ' ὃ ΛΑ. {οὰ Που, ἵπ 
τοις πε πποπποταϊία αὐάύπῃ άΙΡημπης 
εππιήεπι οὗ. τατίοπεπι τεϊοςῖ, ΡΙΟοΡΙΕΣ 
αἴαιπ μο τοῦ ήθου νΙάέσρατας ΙῃΠ τὸ 
70ου τταπςππιαπόαἩπ.  Ραμ]ο Ἱερίτης 
Ἱῃεειίις ν. 16Σ, ἘΕκεῖος ἐπτὸ παρθέ- 

γων τάφου πέλχε Νιόβης, ναἱραται 4- 

πμ, Ἐμεινος τῶν ἑπτὰὸ π. ατι]οΙ[ιι5 
{ς]]ΐσει α Ροδιῖς πορ]αέτυβ, αἱ νιάεθα: 
τω ἵη ία. εοππιυπ{ τοφα(τῖ, νεγβοις 
Ῥοδτατιπι Ππ ΡΙΟΤΟΓΙΠ οοΠπιοά υπ 
α τεγατοτίρ ας {αρ τίεγδί Γοἶεσας», αἴ- 
ας Ηίπο {πρύΡα(πεγο [εάειῃ που {ααπι 
οεευρόί: Ιπ Ηωππε[ίςο, Οοά]σε βα- 
τονο Πρι] νοτίαδ εχεπιρ]α Παοπο]ηί- 
Ώτλπι: Ποππογως επ΄, ατ Γοπδίε Ρμ- 
Ἰαγεῦις ἵπ ΕΙατοπ. Ουὐ05Π. Ρ. τοιὸ. 
Ῥ. ὀλίγοις τῶν ὀνομάτων ἂρθρα ὥσπερ 
λαβᾶς ἐκπώμασι δεομένοις Ἱ λόφους κρᾶ- 
γεσιν ἐπιτίθησι. Νοπιϊπίους αατέπῃ ΡΟ: 
ρε αγ σπίμπ Που ργᾶβμιπι τα: 
Ρίο. Ώςε Απιρηίοη/ς ὅ Ζει, Ἰοα- 
Σοτήπι Νίουςς, ὃς θειπε]ῶ ρτορε Τ πε 

Όος πποπαποητίς εκ [μπρίάα Ῥμα»: 
πὶςῖς ποππυ]]α ποια σ. (µρετις 1. 
1. Ο0{. ο, ΧνΗ. 

9. 149: Τοργὸς , εἰσιδεῖ νεανίας. 

φἱο ἱπιετραπροπάά ογεβίά!: Έωτα- 

βόστρυχος,. ὄμμασι Τοργὸρ, εἰσδεῦ 

νεανίας" Ῥτο Τοργὸς εἰσιδεῖρ, νεαρίας᾽ 

πε νι]σοῦαεατς Ππροταπο αὐρας τ) 

αὐ]α:ο ροῖ νοσεπῃ ΓΓοργὸς εµω Κίπ- 

βίο; Οοαιοί Ὠατου. .εἰάεπίῖς Ἡ {1Ε» 
Ἱπραδαωτς Εωτίρίάα πιριηίηεται ΠΗό- 

Πἰοῦυτις, ἁμἱα «49 πιαπῖριας Γρεξατας» 
΄Τηῆναρεπες ἱρα ρἰησεσατατ Ε.ν, Ρ. 
41ο νε]ας ἐραστὸ ἅμο καὶ γΥοργὸν 

προσβλέπων., καταβόστρυχος --- την πα- 

ρειῶ» ἄρτι ξαύῷ τῷ Ὠύλῳ περιστέφων 

«Ῥοατιπεπορςθί τοιίε [μης [δαγ]ριαεἰ 
Ἱϊποαππσητα. αὐἴ ρυε]] ἀΙεεραεΙς 
εἶτιδεῦ. νεανίας, αἰ/ρεδι ἴπυεπίος Γπ 
Λτῦπα ῥτας δατυα βᾳπατεί Ρεμ. «1ε-. 
«εόγΗν περ. ν. 59. Στείχει’ δ' ἴου- 
λτς, ὄρτι διὰ: παρηϊλω». :. ἴπεειρτετες { 
β0ἱ Ρατιποπορφθααι τερτα(επιαΠεπε, 
αμοίεῦ: Γοῦιῶ ἀεριηδυΏε, πο πας 

ο ΑΡ Νις πας Δη ας ΘθίΝ «Ε.8 

ν]ίας ε[οι οοις α[ρεξίμυε ἐεγγδ]ες ο 
πηίΠ τετιδί]επι Π0ι ριησί Ωπιηγ)λατὴ 
νο]ιῖΠο οτεάαπῖ «Ίπαετευπία, Ο4, 
Χχιχ, 12. ἹΜέλαν ὄμμα γορχὸν ἔστω, 
Ἐ εμερασμένο» γαλήνη. 9ὐὖΞ ποῖαι ἀπ: 
παϊζις Απίπι. ο. 1ν Ρἱ9γάημο Ρρ]οσεΠῖ 
19 Ραττιεπορςο --- ἔογυς ἴαπιέη Ρατς 
αἰϊφηα πια ὶς (οί επ ἄθιω εσιί5» 
αὐαοά ἁς ΙΗΗ1ρβο]. {οι]Ο(ι δεπέο. ν.658. 

9. 15ο. Π]αι. Δοχαγός. Α.ὡς ὄχλος] 
ἕαπι, Δαιεετίις ἵπ 5οῦεάῖς ρο[µσταες 
{εφυεπεῖα τ΄ 4, Ὠείε θυς Λοχαγὸς ομήν 
» αἀποίαία Ῥετίοπα 11αιδαγωγοῦ, 5 
2. ετίρο Γαἱιείι: Ὡς ὄχλός νι ὑστέρῳ 
»» ποδὶ, νετ[ις επὺπ ε[ὲ, ιἲ δοβο[ίαδες 
 ἀῑοίδ, Τοροχοα[κὸν δίµετρον ὑπερκατά- 
»» λήµτον ρτῶσεσηί πι]. ”. Απιθ 
Βατπεβµπι ναιραυαιι 1Π δοΠΟΙῖς ᾿Γὸ 
ΔΑ έμοιο»" ἵδι 1ΠοδτίώΠΏ 8ῃ αἷία, αμα 
τοζξρι ποο νοτ[α ]εθ[οπῖς αιέτογ]τᾶ- 
το ρεγύοιυς, είτε: Τὸ Δ΄ ὅωοιο τῷ 
πρὠώτω. Ὠος «ο Ρο πάπα ΠΙΙΒΙ Ρετ- 
Ρίθεςε, αὐῖα ἀι[ριίσει- Ὡς ὄχλος” 
αμαπία πιο. Ὡς, ομαπάο. πο- 
ται 4ιαπι νε] φιωπίώπα, νετοῖ Ίῆ- 
οἱ {οἱες αραιά [ταβιςο ὃς ποιπὶπῖ- 
δες αὀἰεξεινῖδ, πο ΓΗρ/χαπεινι. ΝΙά 
ουίς Ἱταημε Ρρυτει ὡς Παυθεπό μπι οΙΠα 
»ν ἀμφέπει, αιοά πιῖπως ε[ῖ νετο[- 
ππ]ε , ἱαρεῃπ εηµἰόες Η. Άοχα- 
ό. «Α. ὅσος ἄχλός νι ὑστέρῳ ποδὶ {1- 

7οπλος ἀμφεέπει.  : ὀγ]]αρα. ΡρτοεάςΏδ- 
{πο αροτρθΗετ ΓεαυεπίςΙῃ. δμρτα ν. 
102. - πολεμίω» στρότευρ’ ὅσον. Βιυγίῃ. 
Ώκτο. Εαν, ν Ίοσι. Φώος. ὅσὸς δε, 
φιαπία ὑσεο εἰ ραες 1 

5. 157. Ωἶ καὶ δέδοικα«] Ιπ ορείπιο 
0οἀ. Γειά, Ὁ καὶ δέδοικο Ἱερίτωτς ἵπ 
βἱιστος ὦ καὶ ὃ. Νἱάς αμα ὁιΠοπα 
Ώπι 4ὲ τα «ας Ὡοέχοτηπι Ποπ] Ηπὰ 
Ἰμάιο ία: αππει Κἰπρίως ἵπ Ἡ 1, | με- 
ρε, ας, Ὁ καὶ Ρτο ὃύ ὃ, 7τά. υ. 57ο.” 
Όύησα Ταῃ. Εαδετ ποτίν π «4γίμορῦ. 
Βεεϊε[αζ. ν. 318, υδἳ νυ]σλίαι Ὅ 
καὶ δεδοικώ μή τι οΡῷ Σεώτερῳ, Λεπιϊπέν 
ἀῑσιε, οεί ππεἰοεγετ ἵπ μῖς έγις ἰτὸ: 
το ἁμδίιεη ετἰξ ν αμῖη ἱεβεπάιὴ 1: 

κρέὶι 
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ΗΝ ΕΝΕΙΡΙΡΤΕΡ ΡΗΟΕΝΙΟ6δΑ5. αρ 

μοὶ δέδοικα --- [ο επῖπι «4ίαί βοίις 
θα ὁ. Κιζετω ουηΙεῖεατ Εωῤτο, οὐ ῦ- 
{σιᾷας ροῦια!ῃ ὃ ργο δίὸ, Φματε. ΒΤΟΓ- 
{ια ἁηΠάεις Ειθετ ὃς Αιπρίςς πηηὶ 
ι8(ΠΕΠ ομπι Ηίτοςε ϱΟΠνΟΡΙΓ 5 1Π 4- 
γἰ[οβραπε ει Γαῦτο Ρ]αη πες ΤΠ 
}ωγιῤίάεο  αιἱ ρτᾶ ΠΙπΙΟυς ε{[Ε, Ἰο- 
ο ατα οὐπι Κἰπαίο: {εὰ Πο Όο- 
Ῥαπι οοιεέοπσπη ΙπιαΓρτετάπάο ΟΟΓ- 
τυρί: ἓ, ποτε «οη{ωείο ροῄταη: ρτο 
φιοᾷ. τ.ρἰτατ ἃ σκοπᾶσι. δίπε ἁΠ[Πη- 
ἐἴοπο (οπ{ρίοται Αατίριάες: σὺ) 
δίκη δ) κονσι γῆν, Ὁ καὶ δέδθικα μ] 
σ«οτῶσ᾽ ὀρθῶς θεοί. πεπ[ιῖ ἴπ θαπο τέ- 
βίοπεπι {ωο ἴωτε [τε «πιοά ἕδ πιεί 
πε Ρἱί ῥτοῦθε απἰπιαάνετίαπζ, 10 ἨΗε- 
ευρα ν. Τα. Νεώτατος ο) ἠν Πριαμι- 

δν ὃ καὶ μὲ Τε Υπεξέπεμψεν' πιᾶ 

Ίο ὀεάοιαητ διὸ, 4μαπιοὐτοι, νεὶ φι1- 
γε, υπ ΠΙβΙΙ αἰτμά {Ας 4ΏαιΠ φμυᾶ, 
ὅπερ, {εἴ]οει τὸ εἶναί µε γεώτατον τῶν 
ἀδελθῶν», ---- Υέγ27εν αἴτιον τοῦ ἐκ- 
πεμθήήραί µε. Ρρτουιί τοξϊε οερὶ: ὁοῦο- 
Μα[ιες Ίπ Ὅσά. Βατοσο. απ νεο» 
αἱ οοπβἀετᾶξυς Ίωσα [ρ:ἔἴανετιε, 
{Ιτυέᾶυτας ε[ε ὀῑνετίης. Γαιεριτάτ - 
Ίως πο[( νετίας ο Ρραη. ὅς ο7ς” Ὅ 
καὶ δέδοικα., μή µε δικτύωγ ἔσω Άαβώτες 
οὗ μεθῶσ᾽ ᾱ. Όμανι οὗ τεηι εἰἶαπι τιε- 
Ίο, πε. Όι απ «άτί[υρβαπεο ρο/[α]τ 
Ἔαδετ. ἄς πος Ιωςο {ετιθεπάωπι 8. δι- 

τος Ὃι καὶ δέδοίκα --- ΒΟΠ ομοά Πε- 
Σε. ὃ, ἃ, ποπΏπυΠα η Ρρτο οί ὃ 
νεὶ ο ἃ ροπῖ, [εὰ αυυά Πο Ιπυ)το 
{ζωη Ἱς[ο]οπιῖοτη ,ΠεΩΙς αβιατα Ττορί- 
ο: αυὐσὰ ΕΠαπήὮς εχείτας 1.. δυς 1η 
ΡΗ. Ο”. τεξιας Ἱπιαξέιπη τευου Πο;. 
Φυρδοεἰειπ- τα Ώεῃ Α ὁ) ἠλῆον,Ριο οἱ ἃ 
Άλθιν Οεά. ἵπ (οἱ. ν. 1287. πρ 6κ- 
μη. Ἡ, ἵῃ [ον. ν. 67. ὃ καὶ πο ας- 
εἴρυτο Ρτω διὸ καὶ Παπ, Έὐπ «Γ- 
πα]άο 4ε Ὀιις ΛάίεΠ. Ρ. τιό, {οἱ[ςι- 
τανος Ἐπεηιεπώ πιο, αισὰ ποια, 
διὰ [ωρρσῖπτατ αὖτθ» τί. τεῦτο τοι 
ταῦτα. Βο[Πμς πο δι υδῖαας «δις 
ται ἵπ ΕΙ Γῆ ο) Πε, αὔειι ΡεΠΙῃ {8 
ατυγ, Ἠεπτ. διερόαπυης, Απ Πα. 1η 
θιτίηὴι' Ῥ. 22. ὅς ΑΡΡρεηά.- 4 18], 

Απ. Ρ. 92: 97. Ώοπε Καβειίς Απ- 
πο ῃ Ν. Ες Γ. σι Ῥι τός. ----- 
Αἰτοιαπι ᾧ τνοὶ τῷ. ρτο διὸ ροταπ)» 
ωἱ οχοπηρι]ς ΒτποιωΓ, Ποιά (απόαμαπα 
ΡοΠι]θδίε. απ νε αμ]ομπι Περετῖς 
Εοδιαπι ΟΓΦευιπις οαω ᾱ ἵπ ἢγίο 
{οἱατο εοιΏππΙπ/ος τῷ ρε[]πι εσας 
πβπΙτινο ΙυπέΓΗΠῃ [Τὸ διὰ τὸ. νιὰ. σα- 
ΤαΚετις 1η ΛΜ. «ποηίη Ἡ, ΙΙΙ, δ- 1. 
Ἱῷ Βαπ]ῆεηης ῥτοῤίεγεα. Φάτε, ἴτε- 
αυ ἑπ)Πσ)απ αριά Ηοπιετήες Ἀ105- 
ους, τερο! ΡοίστΙτ Τῃ Ποπιετίεῦ ὮΥ- 
ΠΙΟ Αροιηῖς ν σος. Αιυάᾶοτ Ε.ἁγ]]. 
σχν Ίπιεγ Ί]]α Τόευετη ν. 3 Τῷ καὶ 
(αυμάζεσκο) σαΙΜπιεὺις ἱρὶβῖ. 
ΧΗΝΙ 5. Τῷ καὶ νὺν δείδοικα, ἵΝΙεέ- 
ἔθε, μή µε πορεισδὺς Οὗτος ὃ σι ἔρ- 
ας. εἰς τὸ» ἔρωτα βὰλή -' Ῥρτουςί Γε]ις]6- 

Ώππε τεί τω Βέπ]εας:- πριὰ Οο πιά» 
εθµηι Ώου μία ΠΙΡΙΙ εΠ ΕΓεουεη: 15. 
Π.αΙπῖ {υΗπη ῥοσ ὃς εο πιοὰο ΕιοηιεΠ- 
ταητ ΠΠ ΙΠΙΟ: Ροβετιυς α- νἰεϊπίς Πἰ- 
τετ] εμίάπ ὅς τεροπεράυπη αΡΙΙΓΟΓ΄ 
1η (ογπεὲ Νερος ΜΗιαάς σαρ. ΝΤ» 
ἴι Ρορω πο[εγὲ ὕοπογες φοπάδ Γμε- 
τις τατὲ ἕ ἴεπιες, ο) εαἴπφιε οα- 
΄απι βΙΟτιβΣ ηχο αίεη ε[ι[, αἰφε 
ἐω οὐγοίεν» ᾗο οι αιμά «4: επίεη/[ές 
1ω1ετερεγίηας. να]σατης, αἰφμε ο) /0]ε Εὲν- 

«Ν8δ. 158. Ποῦ ὃ) ὃς ἐμοὶ μιᾶῶς | ϱο- 
ὀ]ς Όμς {ωε (αμ δυς «οΠσπυπ: {11ο 4.) 
Αἰπρίις οβ[εαµυτης Πο νυ]ρανίε, Ρίο 
άκου που ὃ' ς ἔ. οπές ν. 1Ώς, Τἱᾶς 

ὃ ὁς ε. Ἱεριεωτ Το Εἰοτεπτίτο Μ{. δῖ- 
πε οάΙεμπ αὐΙάππέβτο σετ Ιπαπι Όα- 
195 ἅ {εουσπῖς εοἱί ΙεέιοτεΠι ὀειο- 
Χετατ βαίεγίης. ,. έάμμς., Ἱτου(ε». 
έν Βάπο Ειωτρίαϊς αἳ Τί Ὅεγ- 
ο ὑτ δεροζαας. φμὲ πετ/ες Ρέις [χο- 
»: ῥέᾷ επµ[ εως Πο αῑεῖες ---- δὶς--πα- 
2» ῥἔλπρε τὸ Που τὴν σπουοὴ» της κόρης: 
» Ίαστῶν. /εά πηπίτε [ηϊ[εατε Ὅο- 
» Ίωττ δε οα[ίει δὲ Μι ποῦ ἵη Ργὲ- 
ΠΙΟ Ὅετ]ω αὐ Βιτίρίᾶε ῥο/μτα ε[ὸ ς. 
έτει  επίη υ εφ Φοτ[ε 

2161. 3 Φίλτατ',. .εἰπὲ΄ ποὺ 'στὶ 
ος Πολυγείκης, γερογ.’” ος [ Γιασίις: 
βηἩπαάνετἶνε, γειοοία ἔοτις οὐταῖς. 
ος, η 



ω ΑΡΌΝΚΝΟΤΑΤΙΟΝΕΟΕΘ, 

{οπου οἀποιπίοπαν οὐαπ {Γρεςπεα 
{ααίη εχοιπδνἰτ Ρ, 493. 

Ὅς. 165. Ἐξεκοσμώκ.] Ιπέτα ρτο 
οἴμασε ν. 421 ὕκασε, ποβτο ἶοςο Ρ]ε- 

τίαιο [οηδὶ ππα]]επτ αά Ποτιπαῖη Ππηῖ- 

απ αραά Βωτίρίάεη ἐξηκασμένα Ἰ οἰς 

{π]ερπι Παίας νετοῖ, αὖξ αυ]άεσ ουδ- 

σποπτασ νη]σο «αρίΠΒε, ΤέΠΙροἵα [οτί- 

Ρἱ {ο]επι αρμά Αιτίςο». ια δ[ις ἴπ 
Ἡ]. Α. Ρ. 38» 3- τῆς ἥκαζο τὴ» ἄρ- 

«ούσαν διὼ τῶν Ἡ προάγουτ. Ματίς: 

"Ἔμασα, ᾿Αττικῶς: Είκασα ., Βλληνι- 

κῶς. ἹΠμεσίται ἵη «4ε[εὐγΙέ 5αρρΙο. ν. 

ο06. αἰίεταπι ἕκαζον Ώμκοτο Ρτοὺᾶ- 

επι, ΜΠ. {εγνατυης ἵπ Τοισγάίάε να» 

ο. ο2. δεά Ματίς, πι ΡΙετιηπσαο» 

το[ριοῖε «Ατίοβῥαπετε, αραά ο πεπῃ 1 
ηπς Εοτπια {ρε νετυυπ Π]αά Έαις 

ευ[οάίεαπι ἵπ Ἰαπίε, ν. 1073. ΑνΙΟ, 

ν, 8908. Ψε[ρ. 1200, 1992. [οε]εί. 
ν. 2ᾳσ. ἵπ 4ε[εὐγὶ ΑΡαπιεπΙη. ν. 125.» 

Φτοῄαι ἐξγκασμένα. ἵη «γί/Μορῦ. Εαιῖς. 
ν. 9309. ἐξεικασμένος, υδὶ ΜΙ Νετς, 

Ἠαῦοι. ἐξγκασμένος, ᾳὐοά ὅς Ηςεὐι 

1Ωνεπείαζ. 

τς, 166. ᾿Αγεμώκεος εἴθε ὃ.7.] Τταης- 

Φωπιβτ ἵω Ρμαπί[ας δεπεεα» παπι - 

Ῥίαπι πυ]ίαπι ε[, ααἶπ ε ἀμοῦυς νεί- 

{ους Ειτριάς ο ἀπο [επατίος ἐΧ- 

Ῥτε[ετίε ν. 450. Ο15 τηε Ρτοεείἰῶ ἴμγ- 

Ρἷπε ἴπ[απω υεβετς /οἱεεγ Ῥετ αμτας 

φεπίις φἰδετίας ασε» Οασάἀ Γεαυίτας 

ν. 169. Περὶ δ) ὠλένας ὁέρᾳ Φιλτάτᾳ 

Ἠέλειμι ----- ας [οπριαπῃ ὃς ἵη Πεἷά. 

Αα. Ιπάίσῖο Φομο[ία[Πα Βάλοιμι Ροίαε- 

χε Λαιεγίως. Ῥετρεταπῃ Ιεσεδατατ Ίπ 

Ἐϊοτ. Μί, Παρὰ ὁ' ὠλ. Ειτρίάες 

Τχοδβη ν. 757. Πρόσπιπτε τὴ» τεκον- 

52, ἀμθὶ ὃ ὠλένας "Ἑλισσ) ἐμοῖς νώ- 

τοισι. «τί[ορναπες Καῑῑδ, Υ. 1957. 
Περίβαλλ’, ὦ τέκνον, θλένας. 

Ἡς. 171. Ἐώπρεπης ] Ἔκπρεπ]ς, ἵπ- 
νοηταπι ἵπ Οοά. Εἰοτεπτ, 6εΠυΙΠΕΠΙ 
ν]άεταγ: ἔπλοισι χρυσέρισι ἐκπρεπῆς» 

ατπὺς ὑπῃβσπίν ὃν αμγο, Π]αά {Φρεπα» 

πλοίο Γοπερῇ]ς Ἠμίας οσεμραὲ Ἱοσύπις 
ἵῃπ εοάειπ Μ{, Ἱερίτιτ εὐπρεπεστάτη ἵΒ 

υ0ἳ τεέτε νυ]ραιατ εἰ» 
τώτη }ω»ή. ἵπ 1 τοσα 

ν. 087» Κὔλλος ἐμπρεπέστατος. «4ε/6υΥΙΕ 
ΡεΙ{. ν. 184, ὐςξ πιη]ετες ΤΝ εγέθε; 
τε τῶν ῶν κπρεπεστότο πολ, Ικάώλλει 

’μωμῳ 4415, Περσῶν ὄτοιπερ ---- 
εὐγέειαν ἓ ἴς. Εωγίρ. δΗρΡΙ. ν. 
841. διαπρ Φυχίᾳ. Ασαποπιπο- 
πα ἁχῖε Ἠοπεγις Ὦ. Β, 433. Ὕκπρε- 
πε’ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον Ἡρώεσσιρ. 
Εταίτα Ίζευγβις ἀε {αἱ ΟΥ. Ίπν. 
Ἐκ οτταβισμὸὲς, εὐπρεπὲς ἔργον Ρο/[ωῖτ 18 
νετία ϱγίσ, ἵπ 4ο Όις ἐκπρεπὲς 1ε- 
δίτιτ αραιά «ἴρεπ. 1. Ρ.28. π. ἃ ΧΥ. 
Ρ. 666. Β. 

Ὑς, 172. Ἑῴεισν] Ἐκ απο Οοά]σθ 
ποίαίε Αἰπρίως Ργο ώοις, αὖοά Ρἱεγ- 
ην Αιτίοι ΠΙοΓΙ6 ΙΠΙΠΕΠΙΟΓ, Ίπ6οῃ- 
Πάετατε πιαιατοῖ ἵῃπ Ἑώσις. ιτ «οἶοα 
ουπι Ππείτο» αιοὰ δεβοίία[ζες ἀεβρτα- 
της «ΟΏΡΤΗΕΙΕΙ., Ἑώοισς [οπιθεπάΠῃ 9 
Ώπε οοἁ]αείς Ἱπάϊσίο ν]άεται ᾖαιτίε- 
ΓΙΙΦ ο ---- Μοχ ἵῃπ Γειά. Ἡ πιεπὰο- 
{ε Ιεσεῦατισ Φλογέω», ὃς ἵπ ΕΊΟΙ. 22- 
λεῖς ἀελίου. 

ὃς. 174. Ὥστε σ) ἐμπλῆσαι χαρᾶς ] 
Ἑς 6οόά. Αποιιοϊς Πο νι]ραν]τ ΚΙπ- 
δίμ Ῥτο ἐκπλήσαι" Ἱπ οριπιο Πεῖά, 
ααοφ.ε Ἱερερατατ ἐμπληεα:, δἵη Μ{. 
Ῥιοτεητ. Βερετίππιατ ἐκπλῆσαι βίο» 
ἄθλους, κακά" Φε /ῥε νεὶ ραµάῖο αἱὶ- 
αυεπ Ζπηβ]ετο νετθο ἀεῄσπαρατυν ἐμ- 
πλῆσαι. ΡΟΠ νοσεπι χαρᾶς 90 ἁ][Πιπ- 
ἐίοπειη ρο({υῖ, αδία., αιιοά {εαυΙτας 
"Ἔνσπογδος, Ῥετιῖπει αἀ ρτῖοτα» "Ηξει 
όµους τούσδ --- ἔνσπογδος: ος, {8Π6- 

αυαίῃ πππα παπα, αἀποίατο Ρί8. 
τειπιίμῄαπι, ΒΙΑ ταητ]]]ᾳ τες πῖπις 
Αππιαάνειία ο, Πεπβυπι Ἱπιρ]συῖῃες 
ειτοσῖ» Ὀιτεπίεπι Ὠος Ίοσο εξ. ἴωμ- 
οἶαπ. 1, ς. ΥΠ» Ρ. 75. Ίπρια ν. 81. 
ὐπόσπονδον μολεῖῦ Ἔπεισα παιδὶ παῖδα, 
ν. 28ο, ΙΜαῖετ μ’ ἔσεισε δεῦρ) ὑπόσπον- 
90» μµολεῖ). 

τν. 175. 



ΙΝΕΥΒΙΡΙΡΙΣ ΡΗΟΕΝΙ55Α85, «ο 

ίς, 175. Τίς κυρεῖν] (τοίωπι {6- 
4μοτ ὃς Κἰπρίωπι, αἱ ε ΜΙ. φωίδαις 
Θοὐίσε Ῥοίωαε:απε τίς κνρε αἱ |ε- 
Σεύατωτ πετ Ηχας Ιπεβί8, νοςε πέθεν 
ἀείεια τίς; πέθεν κυρεῖ; ααοά ΕάΙπΙο- 
ηες οεσρᾶταε, ἱερίταν ἵω ΜΠ. ἔοτε 
ΡΙεγσαµε5. {αἰτεπι ἵη Πείάεπ[ Ἐν, ὅς 
Ἐ]οτ. ἵπ[εἰἀ,Α, ὅς Οαπιαδτῖς οπ][- 
{0 νειθο «νρεῖ, τερετίτατ τί; πόθεν; 
Ἆος πποςο {οποέπά η Ππάΐσα ας (στ. 
Θαπίετις, οἱ {αβτασατατ ὅαηι. βαῖ- 
Μἱετίς1. ἀς ξεηίογως Εοτίαη Πα ]εέτιο 
τδρυτιες, Ηοπιεγίοί ππεπιοτες, ΐς 
πέθεν εἷς ἀνδρῶν. ΜΙΠϊ ρ]ασεῖ αἰτεταιπ : 
οὗτος ὃ. ὦ γεραιξ, τίς κωρεῖ, 4οσσ 
εοηστυῖε ν. ασ. Τίς δ) ἐστὶν οὗτος ; 
Ψοσυ]α πόθε» 1Π αἰειωιπ Ἠαπο [θάεπι 
Ἱπιπ]ρταν]ζ ε νε 124, υδἱ αραητί Τίς; 
πόθεν γεγώς; Οἱ ϱεπι ὁ μπᾶς άοπι ὃ 
ευίίος ρυε]]ς το [ρωμάετ αά µ(τΗπιυε 
μαβταπ: Πίο ταΏζυπι Ἱπεεγγοραπιῖς 

ές κυρεῖς τειροπάο: Ὁ μάντις 'Αμ- 

Φιάραος, ὦ δέσποι’, ὁδε, δορῥοείεε Ρμῇ, 
ν. 56. Ὅταν σ’ ἐρωτᾷ τίς τε κοὶ πέθεν 
πάρει Λέγεν, ᾿Αχιλλέως παῖς, 
Τ]λεῖς δ' ὡς πρὸς. οἶκον, ἐμλιπὼν τὸ νου- 
τικὸν στρΣτευμ’ ᾿Αχαιῶν. αἆ ἀππς ουθ- 

{11ΠΕΒ. Φιΐδι εΠοι παλαἰέρις, (τίς: ) 
«ἰηάο υεπίτει ὁ (πόθεν; ) Πο τοίροπάςη- 
όσιι ε[οε Νοορτο]επιο. ΒρίΠ. Βῥα]ατ. 
αν. Οὐκ ὀρθῶς ἠρώτησας αἲ[εμῖειι, τίς 
εἰμὶ, καὶ τύω», καὶ πέθεν». Εητπῖρ. Εἰε 

Ίεπα ν. ὃςσ.- ᾿Ατᾶρ τίς εἴ; πέθε», τί- 

νρς: 34 τία αωσάτα Γείροπ-ι Του- 
σεις: παϊτα εοἱ]ερίε Οεἱεο. 10. 4νῤετιὰ 
Οδυ/ιν. ΡΠΙΠ. Ρ. 186. 

δς. 132. Ὡς ἀτρεμαϊα κέντρα ] Ο0οἆ. 
Έ]οτ νουεπῃ τεέε [σηστασι εχμίδες» 
οὐσίοῃ χ ορίἴπιο Αἰπρίι «εάετας 

Ῥτο ὠτρεμέα, 49Ο) 1ῃ ἄτρεμαῖα ππατ2η- 

ὀμαι νίάῑς ε δεροἰαίε Μαιου δαΐ- 
Ἠρείμτ. Ἠος Ίοςο (οτἴρτινα» ἀῑνειῇ- 
τὰς Ἰηβρπ:φ οχ Εμ[ιαιθίο ροτεττ οὐ{ευ- 
νο, αῖς Ηοιπετιεώη εχρισαπς, Ἀ]ά- 
στ:ξε» δ) ἐλόαν. 1. Ε. ν.αδό. τοῦ Μά- 
στι: περίΦρασις, Ἱπουίε» ρ 453. 23. 
Α)λκχοῦ τὸ,γώτῳ ὂ᾽ επέβαλλε} ἱμασύλην" 

τὸ δὲ Τραγικὸν περιῶραστικώτερον ἐν τῷ-- 
κέντρα πώλοις μετόῶρεγον ἰθύνει --- Ὁ- 
τω Βι[αιυίρ Εεησπεῖ, νεὶ ἱρβας 
Οοἑ!σι. (εέξιο ττ]αεπάα Πε, 8Ώ Ιβα- 
τι, ἀεσετπΙ πεηυῖε; {4 ζοὐϊσες ΕΔΠΠ 
ποῦῖς οχΗ!θετετπι, (ε ΕἸοτεπιίπο {70:- 
ως οπο(αῖΒϊ µετα .. ν «) ποηπυ!]ί8 
νάετειυ ζοτ[απ Βιτρἰάει ἀεάϊπε: Ὡς 
ἀτρεμαϊδ κέντρα Ἐ αἱ σώφρονα πώλοις 
ἹΜεταφρενό γ᾿ ἰβύνει 6βΟ ἴ8ΠιςΠ Τε- 
ο ΙΤέγε, αϱὐῖ «ετάῶρεν»» οουῖς ττῖ- 
ὑμετίι: μέγα Κενταύροιφ μετάφρενον 
ἀῑχίτ ται ν σοτ. Ηώπετιε, «0Ἠ- 
1ήΠρεῃ5 µετάφμεγον ἠδὲ καὶ ὤμω, ρο- 
{Ηε ἵη Ἡ. Ο:, 452 µάστιγι μᾶ- 
τωραδὸν ἤλασεν ἵππους. ἵπ «τρεπίαγίέ 
ερίμιαιηπι. αρυά ού Τίς Όχι» 
Ῥ. 901. ν. 1 Απιοτ εκρίημῖτυσ Ιπ[ΑΥ. 
8υΓ]σΦ ]εοπείῃ ἄρεης: Ὃς τῷ μὲν µά- 
στιγα κατ’ αὐχέγος, ᾧ δὲ χαλυοὺς Εὐ- 
θύγει. 

Ψ». τό Ἱζατονεύς:] Ψειστεπι Εάἱ-- 
Ποπαπι τειτυι ]. ἕοπεπ, ουσ ριῶ- 
ο-ῄοτανι "]]απι πο, που αιοὰ 5ε- 
πυ παπι εΏο, {ιά ουοά Ευτίρί επι 
ΔΙΡΊΤΤΕΥ πιασὶς οείαπ οῦ/[ζυταίρΠ) α ΚΙπ- 
Είο ζω: ; Πῑς Ίοσο νεγοΙ τεκµαίρεται: 
Ρο/[ω]τ εκ υπο (οαάΐσς σκοπεῖ, Ι1ΟπΙΕΠ- 
αἳς (αβαπεῖ ουπι ΓεαιεπΩ ας η απυπα᾽ 
{επατ!α!Ώ Ίος πιοἀρ οοπίτάχις; ζκα- 
πανεύς; αι. 'Ἐκεῖνος ἐπτᾶ προσβάσεις: 
σκοπεῖ. Γεὰ αι] αυἱάεπ ἵπ Ὠος Ιἶτε- 
τβτΗΙΠ σεπεΓε ξυεγ]ς εχειοῖταιας, νεΤΟΟ᾿ 
σ-οπεί ΙΠΗΤΑ: ὖμπι εΠς μεραὺῖς Ροδι]- 
υπ τεκµαίεται, Πηπὶς {εόί σοΠύθ- 
πιουΠπιυϊα, ομἰ αἰτεγάαπῃ ]αά σκο 
πε ΡΠΗπΙ Ἱπιεγργεταπιεη:ο ΕωΙΠο Ἱ]- 
αὖες ε ΜΕ Γείὰ, Ἡ. υοἱ Φέι οπίσις: 
πρρσβασεις τεκµαίρεται [ωρετ[οΓρευπι: 
ἐξοχὼς». προβολαςΦ σκοπεῖ «Ίπ 5εο]]]φ 
Ἱέριαιγ: προσβάσεις τεκραίρεται |. τὰς: 
πύλος σκέπτεται. Ἱἵτπ Ἱπιθρίπε οσε]]ί 
Τ περα] 9µΑΠ1 ρ6Πο ἀἰχειίς εχῃτθς « 
{01η ο Όμαυ Πς, αραιά Ρ)Ι]οἠγα τη: 
Ίεοῦ. 1, 6 ντ Ἱαπανεὺς τὸ τείχη 
βλέπει, περιῶρονῶν τὰς ἐπάλξεις, ὡς κλί- 
ῥακι ἁλώτως. «ΟΠΙΠΟάΜΗΙ Οἰεωγίως αὰ- 

γοςας- 



ν 

208 Ῥωώορο ν". οστ ααη ον.’ Ὁ 

νοςαι Εωηρίάεη, 7γρ. ἵτ τε Ηπιϊ- 
πηὰ ΑΕΠ. νΠΙΙ, 920. 4εεε[[η ἴμέταπς 

Ρις οτα Ρετεναι Εν ἐς. 1» 58: 1μά- 

γαῖ εὔιιο ΠΙΟΣ «αάϊωπιφμε ῬεΥ απῖα 

φιιαγ. [ο ΟαρΊπεο διαίως ὸ Πορ. Σ. 

ν. 811. «Αγια πιου ἔογυο ΠΕΙ ει]- 

μπα πἰ[ι: Ώος εκ «πίπιπεΡο ἀετῖνα- 
ταιης αἩς εκ Ειπρίζείςς, προσβάσεις 
τεμµαίρετοι Πύργων, ὄνω τε καὶ κάτω 

γείρή µετρῶ», ἆΠΠι Ίογυο Ὁἶ[ι οι) πηῖπα 

πιεί, αι αἲ πιμτος 0ἱ τερτᾶ- 

επίας, Ίος επίπι ρίκτεί οξεία ΠΟ” 

επε τεκµαίεσθαι. ΑΠΙΙΟΙΟΡ. Ἰν» ϱ» 

νι. ερῖρ. 38. Αὐτὸ ᾿Αλέξουθρο 

τεκµαίρεο" ὧδε τῷ κείνου Ὄμματο καί 

ζωὸν θάρτος ὁ χαλκὸς ἔχει. 4ε Ποπι]πε 

ἀῑν]εϊς ὃς ροτεηιῖα τυωππίὰο νεριῖτα 

Ἐρίαπις αραὰ δἱοῦσιη ]ε 1ν ο Ρ. 545 

17. σα Δι βρθµέει, πεφαλὴ» ὁ ὑπὲρ 

αὐχένας ἴσχει, Ἰαίπερ ἑὼν ὀλίγος" ϱ0ὰ- 

ται ὃ' εὔπηχυν ᾿Αθή»η», 'ἨΗέ τι’ ἄτρα- 

πιτὸν τεκµαίρεται Ὀὐλυμπόώνδε (υἶαπι- 

αι: α[[εδαι ΟΗΊηρον) Ὥσκε μᾶτ' ὅθα- 

Ἰάτοισιν ἀρίθμιος εἰλαπιγαζοι. δίε τεέτα 

Οµοιίως Ρ. αλ. ἵπ εἰώσδειῃ οί ν. 3- 

Ροπί ἀεδίσται ᾿ΑΦΘραδή κραδἰς. - 

Ῥ]υντα Ροῇεπτ ρτοξετεῖ, ΠΙΠ ΒεπαΙπ(η 

εΏς τεκµαίρεται 18 Ι8Π οπΏατες, 

Ου]ά νετο τε]απῖς {αοἰεπάσπῃ 9 Νο- 
1ωοη Ἐαποανεὺς, 8 Πο Εαῑς απιϊαυἶτας 

ῬοβιμΏ, ὀνόματός ἐστι ἐγὸς ἐπιτῷ ἕξα-- 

µέτρῳ προσθήκη, 41416 τερει]τ 1 ηΤΕΡ 

Ίαιειο Ῥαμ[απίας ερὶρταπιιπα» νε[αῖῃ 

{οἴ]ϊσοι βοσοϊεαπῃ υπᾶ νοςξ Ἰοπρίοτε[ῃ 

τ, ν, Ρ. 425. [οἱ [επαγῖδ ΠΟπεῃ 

Ρτοργ[αῖη πυπαµα!ῃ {6 Ππίε! ὤγυτι Ττα- 

σἱοῖ, πο ον απἰάεπας ΡΙΠ φ104 εςκ- 

ἴα. ναι[ας σο]]οσαπάω νοςυίᾳ Φεύ, 

κ, εἶερ, ἃς. ἀε 41ο ποτε ΔΜιτείυς 

141 ποιανῖε αγο [,εε, 1, 6. 11. 

ποππιπαυαίη εορετίαπζατ. Νοπιες ἴτα- 
ΎἩς Ἱαπανεὺς, αὐοά ἀθετατ ἵπ Μ{. 
Βιου. να] οσϊεπάσιη ε[ξ» Ἡτ βαγπε[ις 

4ωρίσβῦαευσς νε], αὐοά ογεόετε πηᾶ- 

Ίνπι, Ίπ {εαυεπτείη ΓεΠΑΓΙΗΠΙ Πο ΊπιΓο- 

ἀωοσπάυπι, υτ» εἰεέα νοςε Πη]]ήης 

{ας ἑττὼς ἱεροτυσ: Καπονεύς: ΠΠ. Ἐ,- 

εῶοο προσβάσεις τεκµαίρεται --- Ῥαμ]ο 

Γιρετῖας Ῥο[μετατ Πδτατ]αςν. 162. Ἔ.- 
κεῖνος ἑπτὸ παρθένων τάφου ΄ πέλας " 
αὔαπῃ Εασῖ]ς ππεῃπς οζμ]αδνα Ἠμο ρο»- 
ταῖς αΏθτγητε ! νοχκ [6ππεἱ τοσθρτα τη» 
9 αρτίππια Ριοσμ] 4υῦιο νὶάευετυτς 
{ζὰ 8πτο ποτατα [ρεξταπεί νἱἀεοίτητ 1π- 
υεἰ]ής ὃς αλεῃα, 

Ψς, τοι. Ἱ ερούνιό/ τε πΌρ] Τιεσίευτ 
Ἱπ ἀμοῦας πππίπΙῃ 0ος. 1 εἷὰ, 5 ὅς 
Εἰοτεηπτῖπο, Γκ εραύγιόντε Φῶς αἰθαλός», 
«π[επίέ ᾳποφιε ραταρηταῇς φῶς ρ:58- 
Όετ κεραύριοῦ. ' υπρῖαεις απίτατ Ο6- 
Ίεβαιτ. Ρ. ΒΗΠπαππυς ἵπ [ονο Εαΐσατ. 
Ὁ. 1ν» Ῥ. 5417. Φῶς ριπίτας ἱς αὓ 
α1ἱο νἰάειας αά(οτίριαπ: Πθο ἵαπΠΕεΠ 
οριά τεοεπτίοΓας ἀμητακας, [ο οτῖαπι 
νειετες», οαυῖα αρα Χεπορροπίει Φῶς 
Ρτο ἔσπε ροπῖ {ευποιιυίις ο[ἴεπάιτ 1 
Άπρεπμα. «Ἀεποβθοπιεὰ ῥ. 1911. Α. Ἡ. 
Ειγρίάες ΤΑΠΠΕΙ οπῖα ἀθάστιτ Έτρού- 
γιο) -- πρ, ἀμοίιπ ποπ ΕΠ. --- ἴπ 
Τιτομὰ, ν. 8ο, Ἐμοὶ δὲ δώσει Φγοὶ 
πῦρ κεραύνιον. ΑἸεε[ί ν. 126, ΠεΠΙΟ- 
τας Διόβολον πλᾶκτρον πυρὸς κεραυ»ίου» 
Ιπ Φυρρ]ίΐο. ν. 934. -- Διὸς πληγέν- 
το ἹΚαπανέα πυρὶ. δοβῥοείες Ίῃ Απτὶρο- 
ΠΕ υ. 1339 Ὁδραπεα ΠἩαλτῷ ῥπτεῖ 
πυρὶ. Νοῄβτιπι {γρίάφ Ίοσυπι 
ἵη {μιοαπί Γίπιοις Ρ. 9ο, ο. Τείρι- 
αἱ πιοπυῖτ 149Υ/. δοἰαπς. 

Ἶζς, 102. Σύ τοι μεγαλανορίαν Ὕπερ- 
ὤνορα κοιρίζοις"] ΝΙΠΙ] ἱο πονατυῖη, 
π]ῇ ααοά ε ἀποδις αἲ ἀμάυμπι 5 εῥο- 
Ιαν τγεδ νογίας Εοσρτῖπε Βαἰίογίης 
ὅ Αἰπρείιςς Πίο ριῶτετεα Ρο ὅτο- 
ἐπ δι Βἰεγβιπι Ρο[αςτ κοιµίζοις ρτο 
κοιµίζεις» Ἱπνίτης ρωπο νἰτῖς ἀοέξῖς οῦ- 
{εαυατας {μπι 1π Πος νετδος αὐοὰ - 
ττο πιοᾷο [οι]οοπάμπι ε[ῖεε, Ίαιπ οἰίπι 
ἁπρίος ΠσβΠο πιοπίῖτας δομο[ῖοῃ ΙΜ{, 
Οοἀϊαῖς {,ειά. ἩἙ , ος οοπίαχίΠς 
Ριθέετι κοιµίζεις" (0.64. Α κομίζεις, 
ΕΙογ. κδιµίζω» } ΠΠαΤΡΟ, Παπο Ποτάπ); 
Τὸ ἸΚοιμίζεις, εἴ μὲν ο καὶ ι γράφεται, 
(π6πυρε κοιµίζοις) µερικόν ἐστι πρὸς μό- 
γον τὸ Ἑαπωέχ. εἰ δὲε καὶ ε, (κοιν 

μίζες) 
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µίζεις) καθόλου. οἷον σὺ τὴν ὑπερφα- 
σίαν κοιµίζεις, καὶ οὗτος τοιοῦτος ὢν κα- 
γεγεχθήσεται. οἱ κοιµίζεις Ἱερίειτ ἵπ 
ΡΙετίδαυε Οοἁᾱ. ηος ε νειυβίς Εάά, 
τενοςαπἀυπῃ οΕΠ{εος Ιοςῦῃ 3Ώζεπι Ιη 
Ἠυπς ΡΙΣίετεα {επίαπι οαρ]επόάμη: --- 
τι εετίε πως [βετραπι εοἔγεετε [0ἱες 
απαρπἰἱοφμεπ[ίατῃ : σὺ τοι μεγαληγορίο 
Ὑπεράνορα κοιµίζεις" Π8ΠΙ οΙΙΠῃ Ρίο οῦ- 
αἰπυῖ[α νΙάετατ ἀμρ]εα εέξίο , ἴ]]α [οἶ- 
Ίϊσει αυαπι Ρο{αΐ, ΡΙῶτετ νυ]βοίαπη: 
Δὰ ἀπρίίσεπι 1]απι Ιεέίοβεπι 96ΠΟ- 
οι νυϊσετυπι {αςί]ε ροιεΓΙξ 8οσοπι- 
ποστ, Ἡ Ἱερετςδ: Μεγαλογορίαν ] 
ΊΜεγαλοῤῥημοσό»η». --  Νἱάετί ρόΠει 
Σι[αιδίω Ἱής ΙεδίΠε ὑπερργορία» Με- 
γαλάγορα" ΠΑΠΠ ἵη 1]. Δ, Ρ. 351, 38, 
Τὸ δὲ Ὑπερηνορεότω», αἲι , εξ οὗ Εύ- 
ριπίὸἠς µεγαλάγορα ὑπερηνορίαν ἔφη" 
{εά ὅτ Ἠος Ἱππιρυταγε πια!(π Εε(Ηπαπεῖ: 
1η Τρεοεγ! Παιδικοῖς. Γεια ΝΤΙΠ. ΧΣΙΣ, 
ο υοά νυ]ρατυτ) Ανδρῶν τῶ» ὑπερηλορέων-- 
11ἴπε οοηνετίώΏις θοηπιΙη /[βετῦο- 
στι πποτε: {εὰ ὑπερηνορέω» ρατιιείρ]υπι 
ες νετβιπι αµτεπΙ [Πο {α[ρίσος εοττ]- 
Εεπάωπι: Χλιδώντων ὑπερηρθρέων δοχέεις 
πγέε, /αβετθις απιατε υἰάετίς ἀείζα- 
αμΐ0. Ἠε[γερίις: Εμπνεῖ µου, ἐρᾷ µου, 
ποθεῖ µε. «Αππαΐο Αεο]ῖοε ἀἰεεῦατατ 
Ἐμπνήλης νεὶ Ἑνσκνήλης. ΜΠεγαλανο- 
ρίχν αι ἀῑκετίτ ΠεΙΠΊπεπι πον! ΡιΣ- 
τε; Ρἰπάατ. Ν χι, ν. 57. Ώεαυε Ες 
εα νοχ ἀΙ[ρ]ίοετες, {Π {οἱ ἹερετετΏγς 
Γ{εὰ ῥρτορίετ οὐ]οέΐζαπι ὑπεράχορα ν- 
ἀετῖ Ρροιῖης Ροῇει μεγαλήγορίαν Ρο- 
ΠήΠε Ίταρίοις: µεγαληγορία» ἀἶσος 
ΠΠ πε [ὨὈοτῖςςο αωἰάεπι µεγαλαγορία 
Ρτοβυπείαῦατατ. Ἀοη οπιηίς ΥΙιρε- 
τεπάα µεγαληγορία, ΠΟΠ οετῖε Ροῦ- 
τῷ ΠαΙΕΙΙΕ «Θηρτήα: πες {ωρει βίαιη 
{ωππεπεῖς ππεητῖς φυΠίαπ: {ρερῃ]- 
ΠΠεΤΟ Τοιέσὸ, ὁ κόμπος τῆς ἀληθείας 
9έμων», απ αἲξ «4ε[εὔγί Ασαπη. ν. 622. 
ὥσπερ, Ἰπαυῖε. Οὐτγίρῥιω αριὰ Εἰμ- 
1άτεῦ. 4ε βΡτοῖςοτ. ΤερωρΠ Ῥ. 1034. 
ο. ὥσπερ τῷ Δι προσήκει -- µεγαλ]- 
9 ορεῖν, ἀξίως βιοῦντι µεγοληγορίας » 
οὕτω τοῖς ἀγ αθοῖς σᾶσι --- προσήκειι ἀπι- 
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Ρεγαίοτεπα, Ππ](ες αἁ Ρασπα[ῃ ἱπῆαπι- 
ΩΙΔΠΙΕΠΙ, Ππῖπῖπιε ἀεάξεει εὐάνωρ µε- 
γαληγορία. Όγιυς ἐμεχαληγόρει μελ- 
λούσης τῆς μάχης /γγεσθαι, ὀλλως ὃ᾽ 
οὗ µάλα μεγαλήγορος ἦν, [εευπάσπι 
εποβθοπίεπι. Κ. Π. νΙ, ϱ. 175. ΑΔ. 
{ο υἱττῖκ αγορα τίς» {ενεγ][ῄπηα ΝεΙπε- 
Πς,αὐαπι υπα υπο Γα]ππ]πε][ον]ς Ίπνοσας 
Απιίροπε. οοὔτοετε {οἶεβαι µεγαλ]- 
γορίαν ὑπεράγομα, /Πηρεγιοφιιεπ ση» 
45, πιοάμπι ΟΠΙΠΕΠΙ ἐΧεεᾶεης, ἄταΙΕ 
1η Ώεος Ιπίυτί8, ῥοπαπεπι ῥτοτ/ως ἀε- 
ἀεεετεῖι: ἴ Τταρίιοϊς ἕς 5: αιἱο ποιϊΠ]- 
πια (πραπεῖ µεγαληγορία, {επεηιδΠΙ 
ὑπεράνωρ, νε οὐ κατ ἄνβρωπον, ὓξ 
«4ΑΕ/εὐγίως ἵπ ΤΡΕΟὓ. ν. «31. νίὰ. δορῦ. 
ΑΠΙΙΡ. ν. 120. «4ε/Ε0Ι Ῥειῇς ν, Βρο, 
Ζεύς τοι κολαστὴο τῶν ὑπερκέμπων ἂγαν 
Φρον/μότω» ἔπεισιν., εὔθυγος βαρύς : νυ]- 

βδιυτ ἔπεστιω. δεφιιτ [μρετύος αἰίογ 
α ἴετρο Ὠειρ. Φιλέε γρ ὁ θεὸς τὸ ὁ- 
περέχοντα πάντα κολούει», Ηετοζοἳ, ΥΙΙν 
ς. Χ. δίομεῖ (ἄρ8πεα, Τγρµοπεπι ο0- 
πι Γυἱππεῃ ἐξέπλγξε τῶν ὑψηγέρων' 
Ἐομπασμάτων -- «4ε/Ε0ΦΙ. Ῥτοπι. 
ν. 96ο. αὐῖ ν. 8418. Ιπεπιμεται τῆς 
ἄγαν ὑψηγέρου Γλώσσης ᾽ ἵῃπ ΄ΤΠΕΡ, ν. 
π7Ι νοςᾶϊΐ μεγάλα µεγαληγόρων --- 
ανδρῶν, πηἰπηϊς πιαρΏ!ἤςε πιᾶρτα Ιοφιεῃ- 
Πωπη. Ετὶρίᾶες Ηετᾶς]ίά. τ. 157. Με- 
γσληγορίαισι δέγ᾽ ἔμας Φρένας οὐ Φο- 
θήσεις. 

Ὅς, 105. Λερναία τε δώσει» τριαύᾳ] 
ΝΙΠΗ ποιαΠεπι, πΙῇ Ιοσεις νἰάετετατ 
δα. Βαποτ ἁλπάιμς ου[ετνατίοηϊ 
6. [αος Τη μίας ἵῃ {εμεάας οοπ[ε- 
εἷι: Λοϊαπάμηι, Δῑξν «, δώσειν, ποη οἱ- 
3» ἀετὶ πηαπάιήῃ ἴπ δώσει, μΐ (απίε- 
» Τ15 επἰ(πιαναί ἴπ πο ης: /εἆ 
»» ειέριίσαπι βροβίμς ε[ξ οταίοπεήη ο 
» ὃν Γαυπιεέβί ἐπαγγέλλεται, ἐπηγ- 
» Υείλατο, εί αἰίαπι φουέπι; τὲ [0ῇ0- 
ο» Ια[ίες ἵηπμετε φΙάείιή , θιιπο [ο ῥα- 
ο ὑθές “Ὁδ' ἐστὶν) τὸ ἑξής, ὁὸ᾽ ἐστὶν 
» ὃς ἔπαγγέλλεται, πολέμω δουλείκν τερι- 
» βόλλων (/0ἱ09 περιθαλὼν) οἱἰχμαλώ- 
». τιοας γνραῖκάς δώσε Ἠ]νκήναισι. 
1)ὰ δω. 



το 

Ῥαήπέ[υς ὑπέίλησε (αααᾶϊεπάαπι σεῃ- 
{οροι; Κιπρίω ο Μ{. να]ραν]ε]η ρα. 
ταρΏταβ : οὗτός ἐστί ὃς, ἀπειλεξ δήλδ- 
ότι, ὁδώτευ. “Αε[εγ Τ1ευ. ν. 
435. ἆὲ ΟΔρίηζο: Πύργοις δ' ἀπειλεῖ 
δε)’ ἃ μὴ αράνοι τόχη- ἵπ ποτΙξ ΓΑΠΠΕΠ 
Απο Οαπίετί δώσει πο Ἱππρτοῦαις 
το!Ώί οαἩ Λι οΓῖο δώσειν π]ηΙπιε γ- 
ἀειατ (ο]Ιεἰκαπθμπαι, αποᾶ 0σα, ειίαῃ 
οοπ(ἵσηεει ριΦοτάπίς νετροταπι ᾱἷ- 
εέπαἰ Εεααενς επ ε]ῆρῃςς Ἱπρτ]πιϊφ 
Ί]]α σοπνεπίε Απιίσοπᾶ, ΡΙοΡίεΙ ιΠ8- 
Απ]οσααυπι Όαραπεί ταπιοίεπι 1Πά]- 
Φηαπ]. 

Ὑς, 196. Ποσειδονείοις ᾽Αμυμωνίοι- 
συ] Αἰτετάᾶι αά πιοητεπ Βατί[ετῖέ 
{ογ]ρὶ Ρἰασμῖς», αὐϊα Πο {είρτυπι ΡρΓα- 
Σετεῦαπε Οσα ἆ, [,εἷὰ, ριο᾿ Αμυμωρείοις 
νει ᾽Αμυμωνείοίσο, πι νη]ραραϊηΓς Ρε 
επῖπί ἱεἴπ]ας σοἱ ἀῑσίται α ΜΕΙΤΙΕΟ 
απιρβίβιασμγα: Π1ος πατε ε[ῖ Αιε- 
οἵς Γιασίςσῖς, ἵῃ (α]ΐθας 4πσαια, πε 
ἀἱρμιποηρί σογπρίαπίατ, νοςβιειη εἰἰ- 
στα, Γ[ετιρεπτϊθας, νεα Ροβµϊαπτε, 
Ἑκκπιος . ἵππιος,. δούλιος, Ἀγαμεμωό- 
Φος. η ή πι τεξχα (οπίρτυπι 1η 1ρΗΐ5. 
Ταυγ. ν. τας. τεβεπευάμπα ἵπ ΝΠεί 
ν. ο5ϐ. ἅ Τιοσύση ν. 199. -- Ρ8- 
4επι [εουπάυπι , οἴεπι εἰπογαππσαία 
νοσᾶε ῥεμο]α[ία, τεξίας, 1πε 114166, 
ἀἰσίπει αρἰετ]εσίη Γοομπάαίῃς ΡΙΙΠΙΠς 
οητ/Γραβαπ , { {ει]ίσες ΠΠοσειδαγίοις 
νε] ΓΠοσειδωγίοις Ιεσείοτατ, ας ποσα ατα 
Γοπηρείο τεηυπέτεις Γούρι Ρ, 
256, 5η. 
Άι τῆς εἰ διφ)ἔγγοὐ γράφεται --- 
πο) τὼ ἀπὸ τῶ» εἰςων περισπωμέγώ} ---- 
πλην τοῦ 1]οσειδῶν, {εσειδωνιος. ---- 

ΤΠοσειδα:είις ες [Ιείοπῖρης τενοσαν!, 
ους ΒαΓΠΕβαπα Ριοχκίπιε ριδεε[ε- 
τπτ», ετίαπ] 1]]α Ο6γοἡ, Ρτο {]οσειδω- 
Ίερις, αὐἷα Ὠοτσίες Έοτπις Ἰοσςμ5 Ἱητετ 
Ῥ]υίες οι ν]ἀερα(υή ἄεπεραπά σέ» ᾱι- 
Ῥ]τοπεές ΄ ἔδπΠεΠΣ  οιία ΙΤοσείδωνείοις 
Ῥήπιμη ἀεάεταε Αἶάμςν δι πε[ε]εραπι 
πα, αια ταπάεπῃ αἰξειωσα Πα ααξτο” 
εἰ(ατο ΙΠτεξοτασ» ἃ Πο ΠΟΠ τερεΙΗ(ῃ 

'"λοοὸ Νο π δπίοὸ ΕΙ 5ἱ 

ἴπ Οσᾶά, Γεἰὰ, οὀ(ππιοᾶΏπῃ Ε4ΠΠΕΗ Ιπε- 
ΠΠπειαιη, Εἠτίῤίάοη ΤΝ Γρ8. Λα! ν, 
γοᾷ ΓΕΠΡΠβΕΟ: Πλλάμήδεά 6’, ὃν τέρε 
παῖς ὁ Τ]2σειδάνος, Νααρ]ίάς ΓΕϊσεει 
εκ Απιγπιοπες σορεέῇα. ἈΝεριυπο. 
πατιςδ, Ηια]άς 4 ν]τ] ἄοξει πλεππ]ηΤ Τεν 
Εοτἱεηβα Πα πποῖῖς Ἱπ Ίραεγαιάς ν.ς, 
1 άχικ., αξία, κοιυῶν ἐότων, ταῃ- 
ταη οοπ]απκ]Παπῖ Γοϊρεπᾶο: κούα- 
Σεόντω» τᾶν σπο»δᾶν " --- βαγεεἴῖροι [μή 
ο Εάεγίς. ------ 1οσειδάνιον ἀῑκίτ ΡΙΙ- 
ἄητας ΟΙ. Χ, 35. αρα απεπ ΕΓεΠυεΠ- 
ἔστατ Ώοτιοα ποπ]η]ς ἔοίπ]α Τ]οσειδὸ», 
ἄγος» ἐκ Ἱ]οτειδόων οοπῖταέα, [ει 
Ώο0ί16Ο. πιοτο Ροῄία Ρίο 1οσδειδῶν . 
ὤνος' Εη[αιδίις ἵηπ Ι. Χ, ϱ. 1379, 
12, Ποιζων --- Ποιον, ὡς ᾿Αλκμαάων 
Αλκμᾶν, καὶ ᾽Αμυλάων Αμνθὰν παρὰ 
Τωδόρῳω. δε ἵῃ Ἡ. Α. Ρ. Ίσ1υ 11. Εά- 
(Παμε, ααϊ {αα ἀερει Ηεταε[ίῖᾳ » ποτ 
ποπῖπατι {οἴεπτοιτ αίης ο ου[εγνατῖο- 
πο οα/πια[ς ἵπ ΡΙΠΗΙ6ΠΙ6Ρ. 825. απεῖι 
{εασυπιατ σεν. 2ο[μυ ΕΙ, ὃς Νίο, 
Πείηβις ἵπ 7αἱεγ. Εασο. Ἱν ν. 629. 
Ἰοτιεπβα!π ποππα11]8 1]οτειδ»» ἀῑσθ- 
υατάτ, νε] Ποτιδάν. Πιαραβίαὲ αραιά 
ΠΗΙΠΟΙοΡΙΠΙ Ρ. 136. 98. ἴαιὸν, 119- 
τιδαίαν. ρί Γ]στιδὸν, {εᾶ Έοτιε Οι] 
Γι[ρίεοιατ Γοηθεπάσης Ἠσιᾶ», Γ]οτι- 
δᾶν, Δἰγὸν, «εραπ. Ει αι 11 []ν 
Θ, Ρ. 593, 6. ὁ Ποσειδῶν, ΓΠοτιδᾶμ 
παρῷ Δωριεῦσι λέγεται πατᾶ τὸ "Αλή. 
μαγ.δΙεΙ]εη[ε Νεαριυπί ΠΟΠΙΕΠ Π]στει- 
ον τεβμταεπάσήι΄ ν]άσιας. ἵπ ΒρίσαΓ- 
πιεί; οριά «ἰθεπαυήι νΗ, Ρ. 329. ς. 
Αὐτὸς ὃ ποτιδχναίω»ν Φαυλεῖς ἐν Φοιρικι- 
κεῖς εἰ κωὶ κάἄλλιστος Ἱ ἄδητα τήγανς 
ἄγεμὼν (άλιεύομεν Ἱεριέαι Ρ. 34190. Ε) 
σπάρους καὶ σμάρους.. Οπἱά νεταε, ἀ- 
ἀαξίογός ρογ]α[ϊταπᾶο εωπίοέζατας., υἱ- 
εσῖα ΡετιεπταΠε», αμ πο ΜΠ, 1β- 
Π4ἱο (α/απύοπο νἰάεῦαπτΩς π[απαδῖ]α 

εἴτες ἐτοσμαϊσί. {αθησίεεπεως [οτἱθεπιῖ -- 
Αὐτὸς, ὃν Τοτειδὰν ἄγε, 3/ἄθλος ὃς Φοι- 
νίκέμος". "Πκε κάλλιστον, τάγήνον τηγα- 
γιζέµεν σπέρους, Ἱκαὶ σκοροὺς τῶν οὐδἐπτὰ 
σκὠρθεμιτὸν ἔκβαλεῖν θεοῖς. Δεηι! Ἰαᾶΐσες 
πας πιεµοῖα {αἰτε ξαϊςθυητωτ πε, 

Ρειιιὰ 
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ΙΝ ΕΥΝΕΒΙΡΙΡΙΣ ΡΗΟΕΝΙΟΣΕ6Αδ. ον 

Φε οοπιπεηεῖς, ἵνΙ[σς]. ντ, ς. νΤ. 
ὮὨμβδίο οεττε νασατ ἦκει ἆς οεἰδίς ἵη 
ππεπία!η Π]αιίς, «επ αΏΠαίοας, ἔτε- 
ουευταιμίη α Οοπ]ςί5 αρά3 41πεππειή : 
Αἱεῆν 1. Ῥ. σσ. Α, Ἀορθαρίιυ τόμος 
ΐκε καὶ περίκεμµά τι. ΕΒρίερατπϊ |ο- 
οἳ». εχ εοὐεπῃι ἀταπιαίε ρειίεµς, Ιυ]. 
Ῥ. ὁτ. ς. Πο Ἱενίτοι εβ ποβοίἰοπ ὔς: 

ρῤκῖγος Ὁ κουτ, ἔλγος ϐ’, ϱἳ καθ 
ἄλρυρὰν -ἅλω Νε µεν οὖκ ἴσαντι, πε- 
ζᾳ δ) ἐωπορέύργται (μένει. Πρ] 1 κοντ, 

Ριο ἴφργτο ροΠϊιο, σχήμα Ῥοτε[ Αλκ- 
ῥαρικὸν οὐ{εινατ « ἰπ ΠιρδΗέ νειία» 
νι. ϱ. 9311. Α. Οπτῶν πηγε ---- Ίθρεῃ- 
ἁμιωΣ, Ὁπτῶν ἐπῴει σωρὸς ἀπὸ τοῦ 'τή- 
9 ὤγου. --τ- Οτοδγίις εισήλθε ροῖμ]ν 
1κ» Ρ. 484. 5. ὃ Ερίῥρως, Χιν. Ρ. 
642. Ε. 1λύε ΘἨρίκλεια 6222. «πι 
Λύσπες. ΧΙ, Ῥ. 471. 6 [αθμο τείε- 
τύεΓΗΩΏΓ ἐπεισέχλει, ΝΙ1. Ρ. ,οο.ο Οµμ[. 
Έαπίετω Κον. Ι,εέ. αν, ο. ν. ὃς 4άτ, 
Ηετίπρα ΟὺΓ. ο. χχχι., ρ 287.. Ες- 
Ἰαῦα ροβεπε οτἰαΏ ΔάΠτΠιΑΓ» ΠΙΠ 
σΠο.:.πι 18 εκςεΠιΠεπῃ. 

Ἡς. 108. ἈΧρυσερβέστρυχε] ΆΑπιε 
«Κιπσίμι νυ]βαὈαίμτ χρυσευβόρτρυχο» " 
Ἰμοίπταις 15 αἰίοτυ ε Οράά. «ΠΒΠΙ 
ἁιπι 1]μά ἆμο [,εῖ, ἃ Εἶοτ. Ἡι {6- 
οὔεητὶ αμοςῦε οο]ω Ρισέειωηῖς "Αρτε- 
αι ὃς Ιπίτα ν. δοΙ., οὗ. τ ὦ τάλαυα 
σγκαταρκώπτη πόλις: αμα νωρις 
πόλι. Ῥτοριει νοςαῖομῃ {εᾳιεηεί»ς. νε- 
{ως Ιπ]α]επο , απτουμ]]: ο Άρτεμις 
Ίερατητ, απ "Άρτεμι, ἴαπειῇ ρέτρᾶ- 
πμα Ίπτει{ε, οσο: ΜΠ. ἵαπιευ ϱιᾶ- 
ΤεταΠῖ. ΠΟΠ ΊρεΙΡο: Ὁ) Αιὸς ἔργος  Αρ- 
σεἘις: πα ηας εΏ -πιος Ατιίςμς., 
ἜΤταρ]εὶς ζαπήμα]ς. δἱ ουιὰ ααἴοπῃ 1η 
Ῥυῖως ἤτορῃες οοῖς αά ἈΤειν]οί ἀις- 
τσι ὀΗΠηρπεμά]ς Ιαμαά]5 πιέτυ]ε Κἴπ- 
δίω, παῦες 1]αά οὐ Δαιεγίο «ΟΠΠ- 
1βΗΠ6. - 

5. 5ο. Ὅχλος γάρ. ὡς ταραγµὲς 
:εἰσῆλῆεν πολι», Χωρεῖ γαιών] 'Αά- 
{αστως Εμηριάες ΓαοΗταϊ πεπόαπι 
Ῥιο ἱεητίευ ἀὐπημίοῖσπι («οἀἱσίδυς, 

αι! (αἱίοας ἵπ ]οςῖφ Π]απιςς {ε"σιε ἆε- 
Ἡ ταµητ. (αππι Πςος αῖσ η 1ΠΡ8- 
ἁἴτί αμῖά ρειίεπββς πατάς Παπ εβ 
ε δελο[α[ε, πῖιΙᾶεσπι εἴυε εὐ[ατ- 
ἆλπ ΠΠΕΠΙΟΙΑΠΙΕ α :ογυΠόαΙη :ΠΙΕΓΡΓΘ- 
τατἰοΠεπ. ΕΗΙ Πο [ερεσοπι Έων π- 
48: ἸΌχλος Αρ. ὡς ταν µὸς εἰσηλθεν 
πόλιν" Νώρεισ-- ριομε! Ψεηθι]ῖς Ρε πιάπα 
νυ]ραν]ε «4ᾷμ5. ιΠΠαο αὐτοπῃ ἵπ Ώηπο 
[επίυπι εαρίεραῃε; ὅτι ὦρ ἔχλος καὶ 
τοραφμὲς εἰσῇλθεν εἰς τὴν πόλι., γρὲς 
πρὸς ἁόμους τυροργιμαοὺς, κα, µεγε ὅπου 
οἱ γυναίκες. Ὠμο εος Ἱπριίπιις ιπ.ρη]ἶΕ 
νοςαριἱμιῃ "Όχλοςς {εευάμίη «ος[θ- 
τα (πρπηπισςοιαΏω, Αιῖςς ΠβρΙβςςῃε 
τὴν ὀχλησι, ΠΟῦ 8ΠτεΠῃ ἐσιπλήβους Ρο- 
πευό η: ἱ0[. 0ο Μπ. ρ.48}.  Ὁχ- 
λος» ἐπὶ τής ὀχλήσεως Φασὶ Ώετέου εἶναι, 
οὐκ ἐπὶ πλλύους. «ΠΙοιε[ἐέαπι Αἱεοτι εγεα- 
εν. Αιτῖςς ἀῑεῖτατ Όχλον. παρέχειγ. 
{εὰ ουί αωβ[ο ἀἰπεηςς ὄχλος, (1ᾷ 
ε{ἴ ὀχλχσις) καὶ ταρα) μὸς εισήλθε πό- 
225 αυ βΥπαεεί ἴπ τεδια, }ύ211- 
φῶν ὀόµους τυβαγγικοὺς ὸ «ἁμθίΙπι πη]- 
Ίμπι εΏ, «μη {ωηρευάα Ππι: ὌΌχλος 
αμ γυναικῶ»' χωρεῖ πρθς. ὁόμους τυρα}- 
Σικοὺς Ίμτδα παπιᾷθ ΠΙμζετμῃ ---- ᾖτο- 
Φέτο τερίατι ϱτε[]ι ρε. (8 έπεεα Οσᾷ. 
Ν. ολ.) {εδω (ΡοδρΠ. ν. 8. τίς 
ποῦ 5 ῥμήγυρις οτείχει γυναμιῶγ. «Ί. 
ἰῤορῥαπες 1 Ἐθυις ν. 251. Χωρε 
Κατ’ εμὸν .τέµενος λαών ὄχλες. αριά 
ευιπάσπῃ «Ἱερίιιχ πρεσβυτῶν ὀχλος , 1Π 
Ψείρις ν. 5ᾳ8. πλείστος ἀλθρώπων ὄχλος 
1ῃ Βεε]εβᾶσ. ν΄ 383. ετόλ»ς γυναικῶν 
η Γνββ. ν. ο]. ϐηλυενΗ στόλο» ο]- 
Στ «4ε[εῦνὰμ θμρρ]. ν. 2ο. θηλυγε)ὴς 
ὀχλος εἰὶ Ἡι Βασσηῖς Εμτιρίάᾳ ν. 117. 
Οτεόας «ὐς βιτίριάεπα β]ιοα 1 ἀιχῃο 
ἐσμον υυλσικῶ», ὀέεεριις ᾖἨ1γποἰοβί 
ποια» ϱυς {Τ8ιάΙ {ως Ηεβκύτο. ἵῃπν. 
Ὀίασος. ἰπ Βἰπιοἰυβίου ρ. 458» στ. 
Ἱεσίτατ νε]ωτ Εμγίριζεώμ ὔίωσµος, εσμὸς 
«ο ννομμῶν. ε Βεςςὴῖ ν. 56. εοττίµ! 6ε- 
δεϊες Θίασος ἐμὸς, γύνρκες ---- Ὁρά ῇ 
Ώς τωπέϊίπι ῬοίμεγιΏάς, οὐ {ως 1π 
-αητρίάα Ἴοσο Ιμηδεράα, αυ]ά Ίπιει« 
πιεάια Πρηϊβεβῦυῃς, ὡς άρα} μὲς εἰσ- 
Ὀά 5 ᾖλθεν 



δχε ἵα νο τα τον Ἐδ 

λθεν πόλῳ: Ροβφιαηι ἐηηηέις Ώγδεηι 
ἑποτε[ς ε[ί νεῖ ἵπυαβεν Ἡτ ΙΠιετρτ- 
τος ποάΦίάετωπτ ὃν οσΠο]ἰα[α: ΤΗΡΩΥΕ- 

νοµέγων τῶν ᾿Αργείω» καὶ πολεμούγτων 

τοῖς ΘἨβαίοις, ὄχλος γυγναικῶν εἰς τῷ 

βασίλεια ποραγἔγο2Ξ. Ομ οοΓαπι 

οουβοῖαπε, ΡιαπίΠῶ ραπἰο ΤπΠεῦις 

3ΠΏῖε νεμεταΏξν αµαπη ετος εἴηρετοτις 
οὐβάίοπα, πῇπαας Ἰαπ Εεἱρῃος 0 

Ετοοςσία Εαϊπεπε, πί Πο[ιαπι Ιπιετνε- 

πήΤος αἀνεηιης: νίάεν. 289, ἅ {εαα. 
Όροτα [οσα[ϊχες ραξ Γαεταπῖ Ιπάνς]ῶ, 
οαπίοις ἔτετας νεηίτει ἵπ υτθεπι Ρο- 
Ἰγπίοες: Πίο ποπάμπῃ Υεηετας, αὐβΠ- 
Ἐο Ρµαρπί[α πιυ[ίετες τερῖαιῃ ρετυπῖ 
Ἐερίπα ππαιτῖς ςοηνεπ]επάῶ βτατῖᾶ: 
ος. ἴταημε τεπιροιῖς ΤΙομΙΟ Ωυ[]ης 
ετατ τυπιυ]εαί Ὀε]]ίσο Ἰοεςδ, Ἠδο 

Ῥγίππα τατῖο εἴξ, Ῥτορτατ αμᾶπι Ίππας 

αὃ Γμτὶρίάε ποῦ ΡΙΤΕΠΙ ΡΤΟΓεέΙα: ας- 

σβᾶίε αά Ι]απι αἰτετα, α παπι Γαοπιϊπῖ- 

Ώται Ἱρία νειροταπι Πτυέχυτα, Ότα- 

56 ἀῑείτας: εἰς ταραγ μὸν ἥκεῳ' ταραγ- 

μὸς ἀῑςίτατ ἐς Φρένες πίπτευ". απίπ ὅς 

Ὥπθεπι κιγεῖν (εὰ ναἰὰε ἀπδίτο, ΠΙΑ 

παραγμὸς ἀῑεῖ Ρο[Πί εἰσελθεῖ» πύλι». 

Ώος ἵαπεπ ποπηυ]]]ς Ιενίας Υ]άετεταγ, 

Ῥὶ αά αἰτεταπι 8ασεάετει. Αιμάαεῖοτ 

{4 Ὠοξίς Ποπιπῖοας ποπ ἀριϊσεοιτ 

οουἱθέωτα, πιεί, ἁυιπ Γε]Ιεῖος 

πιο]ίοτα Ρτοβείας εοπ]εξίοτ, ἀῑεαπι 

τηὶβῖ ναιετοπ τεβἰταεπάαπι ν]ἀετῖ 16- 

«ῑοπεπι οοιτὶσεπάο: Ὄχλος γὰρ, 

ὅστερ ἔναγχος εἰσῆλβεν πόλιν» Κωρεῖγν- 

ναικῶν πρὸς δόµ2υς τυραγρικούς. πι Τέ- 
Ίαπι ρεέ ἑωτύα ππμετεν ἀιι ϱῖ- 

επι ππρετ ἐπ Ἱτῦεηη υεπί: Πὶὶ ἔοττα 
Ῥοΐσται εωπνεσἰεπι]ης Ροπ/: ΦεβοΗᾶ- 
{ες, λέγει, αἲξν τὰς τοῦ χθροῦ γυναῖ- 

κας. αἴτινες νεωστὶ ἤσαν ἀπδ Φοιγίκης 

ἐλβοῦσαι. Ώαο νετετίς νἰάεπτατ Οταπι- 
τηατϊαϊ, απῖ Ιεξίοπεπι α πῃε τενοςᾶ- 
το πιίεπινα Παοιυειῖτ οὗ θομ]οδ: 
"Ἔναγχος τεδάίτατ αὉ Ηε[εδίο πρώη», 
προσφάτως» πρὸ μικροῦ, ἁρτίως» νῦν 
ές Ίες ) ἐγγὺς, πρὸ βραχέο ΥΝο- 
οεπι ἔναγ χος ΕτεαπεπίατυΠῖ Ρἰαΐο, Χε- 

πορύοπ «Αγί[οίείες, νείεταπα Ἱπρτ]πηῖς 

{πηΙιΑτοίος Αιποϊῆς αα)νῖς, απΠοτΙπῃ 
Ίοσα ἀοζείς Ειω [τα ἀεβρπατεηίατ: [εά 
Ροξδιξ ταπεῃπ Αιτὶοί γεωστὶ Ροπειό 
ππα]υετυπῖ, νε] ἁρτίως., νεὶ προσατως " 
αυῖη σριά Τταρίσος, ααοά Εατεπό η εἰ, 
ἔναγχος πυ[ρίαπι Ίηνεπίειατ, ΡΓΣίεΓ- 
αὐαπι ἵῃ αερα Γεάε, νετία σοι δι- 
τἱρίάἡ ΕΠΕΙ: Πο νετίας Πε νυ]ραῦα- 
τωτ απῖο ΛΒαγπεβωι: Ὃς εἰς ᾿Αόγνᾶς 
ευκὸν ἔνκγχος μολὼν, --- [ Οι πιρετ 
ἵπ Ἱεπρίωῃ Ρα]]αάϊὶς Ρτοβεέιω Ἱ Ὁς 
ππείτο «οΠ/Η]ετες , εἴναγχος Ῥο[αῖς 
Ῥαγπεβις, ἴυσααε Ιεξίοπίς {αβταρα- 
τοτεπι οἶται (Αλλ᾽ οὐκ ἐγώ τὶς ταχυπει- 
θής:) Φεαίρετωπ. Ρτϊπίπαπι [ετνατυπς 
{επατῖ] Ιεξτιοπεπι ΝΠ, Οοάά. ΕΙον. ἅ, 
αιοά πιοπίτης ἀῑάιαί, Κεσῖας Ρατῖς, 
Ὃς, εἰς ᾿Αθανας σηκὸν ἔνυχος μελὼν» 
Ἐλέφας ἄγκλμο ναῦς ἐπ' ᾿ Αργείων φέ- 
ρε, ους ευ ἂε Ὀιγίο ἁῑσαπτας, 
ἄε[επ/{οτῖς πο Ἰπάίσα, Γαο {6 «ο]ογθ 
σοπιπτεπάαητ. Πας τατίοπε Εοτίε αὐῑ5 
πιοτας πο[το Ίθοο πια]εετῖες --- όσπερ 
Αρτίως ᾖλθε» πόλιν. πιῖΏῖ, ουῖα ΡΤΟΡΙΙ5 
αοσράῖς νεβ]ρῖα νη]σαια Ιαξοπῖφ αἰ- 
τετ], ἑσπερ ἔναγ κος, απτεροπεηάιιπι 
νιάετωτς τέφυε Αιι]οὶ Ροξτᾶ; νοςεΙἈ 
ἔναγχος ατ {εορυ]απι ενἰτατωπτς Γοτ- 
ταῇΠο πο 'Εταριοϊ απἰάεπι; νείεταπι 
επίπι ΓτασωἀιατΙῖη 4ε «επιεηῖς 48η - 
εἶ]]α. ταπιµπι Ρατ 44 ποβῖταπι ἤδοιε 
πιεπιοτ]ᾶπω εἀυτανίτἰ Ειῤοβς ἵη ΜΙΔ- 
τ]ζᾶ: 

Α. Π]έσου Χρόνου γὰρ συγγεγένησαι 
ν Νικία: 

Ἡ. Οὐδ) εἶδον εἰ μὴ "ραγχος ἑστῶτ' ὄν 
ἀγορᾷ. 

πρυά Ρἰωατεν. Ἰη ἸΝἱεία ρ. σ25. Ε. 
«τίβορῥαπερ ἔναγχος αἀπισιῖς Νυυί- 
δις ν. 62ο. ἅ Εες]εῇαζ. ν. 818. 
1.οπρίπωπι π. χ. δεξ, ΧΙΠΙ, 8. 1. 
προύγαγ κος [ΕΠΡΠΠΕ Παρίοος , ποι 
προσέγαγχος. Ἰεπαπάτο ττὶθαϊτατ ἵπ' 
Φοῦοξ, αά “4ρυ[υπ. Κὐρᾶ. ΠΙ, ν. 3201. 
Ἔγημεν ἔναγχος: αιοά πΙΠ]] δἱ{αἱ σ- 
πίβσατε Ροῖε[ας, ΟΠ, ΤΙΡετ απο" 
τευι ἀμαῖες {εὰ α Οταπιπιαιιεί ποτᾶα 
Ρεπ[ρίςµωπι ετίε αιιεπάεπεί, ήεπαπ- 

άτυπερ. 



ΙΝΕΝΥΚΕΙΡΙΡΙΣς ΡΗΟΡΕΝΙςΦΑς, 

Ἐν, 3Ἀἴάιθ αἀςο ειῖαπ [επρβ[ο 
Φῥοια[ίεπ: ἛἜγημε ἄγχι. 908 
ουυπι Ππα]ε Εαετας Περευτα, ΠοίαΙΠ 
νοοσεπι ἴσποια {αρρο[µοτυηπί. 

Ὑς, 206. Φιλόψ2γον γὰρ χρημα θή- 
λειῶν ἔφυ.]. Ψετίαπι ἀείειαι «ως 
αιέτίοτεπι ἀπᾶ νοσε: Φ. γ. χ. ὐ. γέ- 
γος ἔφυ. 9ὐαπιν ως ετατ Γαρετβαα νει- 
{µπαυε νἰίασαε , [αβυ]εταπε Άωγειις 
γα. [οξ. νι, ς. ιχ. ἅ 6. ϐιπίετ. 
Ν. [, τν, ο ι. Ἐταπι οἰίπι ἵπ Ρα: 
τι(ῃς, Γπρίας5 ἀε[ετίρεῖς, Πι]ας 6εηε- 
τὶ9 Ιπτετρο]ατίοπες Ρ]ατίπ]ς. ΠΗΙς 9ο- 
αὐε ΟµπΙΕΓΙΗΣ ρο[ϊεα Γεφυυτὶ (πι Βι- 
ιρίάϊς Εάῑτοτες, ΟΠΠΙΠᾳ νοςς γόνος" 
Ἠαπο ΠΟΠ αθποίσοῦε Οοάά. Τ.εἰά. πῖ- 
πίπιε (απιετ αἱιεπαπι αὖ {Γωγὶβίάεο 1ο” 
αὐεράΐ ποτε; εαί Γμητ ἵπ α{ω δούλων 
γένος, δεσποτῶν γένος, θήλειῶν γένος. 
Όσοι. νοσεπι γένος ο πο[το νετ[α ἀε- 
τοειπὶς αὐ{εγεπάαίη (αΠΐεγίν Ρεῖ 1]]αΐι 
νετίαπι οοτταπηρί {οτιβίε ὃς εἰέραπειαπι 
ἀῑδίομίς χρημα θηλειῶν το]]]ς ἀεῖυὰς 
Ῥτοξεττ εχ Απάτοιπασμᾶ ουυῃ πιῖηιι8 
οοπβάείατε; ΡΓΦίστεᾶ τΩΠΠ Γοτίε ΠΟΠ 
ΙΠΕΠΙΟΓ, ΙΠ ΤΠ] 9µοηυε Περὶ ν. 727. 
Ανείμένο» τι χρημα πρεσβυτῶν γένος, 
υτ ἃ αρα οἱοῤφυπι Τε. 6ΧΝ, Ρ σο2ν 
18. ({εὰ 1 Πῖς Ιοοί, ΝΤ «οὐεχ Ε]ον. 
Ῥισέετις ᾿Ανειμένον τι χρῄμα πρεσβυ- ’ 
τῶν ἔφυ. αᾳἼοά ε ν. 18ί. πιαἰε ρεεῖ- 
τα» αθὶ νυ]ραιωτ, Ἐπίφθονόντι χρη- 
µά θηλειῶν ἔφυ. Ἠος πηπιπί πε Οοτς- 
ευπ απίάεπω ν]άείωτ: {εηᾶτ νΙτίαπῃ 
σιοὐσις, ἃἲξ πἰπιςειί ν]ο]εηῖα, Ο11Π1 
αεε, πιοὐίοιπα. Περῖτατ ἵῃπ εἶως 
Ἐ]οεῖ]. Τις Ίχχις δ. 43. 14. Επί : 
Φφθσγόν τι χρῆμκ θηλείας Φρενός. (τοῖς 
Ῥ. 18ο ἀπ τεάς(τ, {Ναἴτη ἴπυίαετε 
ε[ξ οπιπε Γαπιίπειηι ΡεπτΩ » ν]άςτί 9ὖεαε 
Ἰορίβν: Ἰπίφθονώ τι χρήμα θηλειαν γέ- 

ἛἼνος. ΜΟΙΠΟΔΟ {Πε Ἱερεπάμπι οχ]- 
Ὅππατεπι, η Ἱεηίοτ ε[ετ αά παππῃ Ιπι- 
ὁε]α: [ετῖρ[εται, ορίπογ» Βρίαες: 

Ἠιπίφθονον τὸ χρημα θήλειων ἔρυ. 
49 αἰτετο Ίοσο, Ριουτ γηἱρατήτ» 

᾿Ανειμένον τι χρήμα πρεσβυτῶν γένος. 
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Πα νῖάαε, απαπεϊ]]ά τες (τὶ ὅς τὸ) Γοὐ- 
τηὶς Ἰοᾳμεπάϊ ΡΙπια {ρεσίο βΠγ{Ηπιης 
µαπτα!ηῃ ταπίεη ἵπάατ ἀἰβετεπιίαιης 
εὰ Παπο νείέοτ ὲ ΟΠΠΕΡ ΡεΓ[εμ/{ΠΙ 
Επι: πεπιο πηί ο. Πεπ]. ουΗεῖες» 
Ταῃπ. ΓΕαῤτὶ πάνσοφόν τι χρῆμα , ΠΟΠ 
Ἱπ]ατῖα τοϊϊσίεπιειῃ, ἵπ {,μεϊαπί Τ]πὰ. 
6. σσ. Γιτρίάαε τὸ χρῆµμο θηλειῶν ἵπ 
Ἀ[ζετο Ίοοο ΓΠητ Πιεγες: ἵιπ ΑΙΤΕΤΟ» 
πρεσβιτῶν γένος, [ἐπες, εΠὲ ἀἰςαυωτὰξ 
᾿Αγειμένο»ν τι χρημα τες φιαεῖαπι γε” 
πε[α. Οταεεισπαπῃ εκριοτε Ουῖαιω 
ΕρίΠ, εΡοπτο 11, Ερ. νι, 37. ------- 
τες Ππι ία ε[ οπιπίς πετ, Νἱά. Νίο. 
Ἠείπβις ἵπ Πειτοῖᾶ, νι, ν. 1ο. ἅ 
1ο. ᾖγεᾶ. Οτοπουίιις ΟΡΓ. αν. ο. Χν. 
Ρ. 25ο. ἵπ Πὶς ροίτεπιὶς υττάῃ 8448- 
τυτ χρήμα, πες Πθ, ΠΙΠΙ] Ιητετε[: 
Τοεοστίτς Εἱά. ἄν, 81 σοφόν τι 
Χρημ ὤνθρωπος ' νοοε Γαρριο[α Ρίο: 
ἨΜορφῷ θηλυτέρισι πέλει καλὸν κ ἀγέρι 
δ' αλκά" αριὰ ὀϊἱοθαεμη Ρ. 491, 5. 
Ῥίεπε Ειτίρίάες Οτείιο ν. 7ο. ἄπερον 
«ῤημω, δυστυχῶν δόµος" ΕΟΠΙΤΙᾶ Υ. 9139 
Δυσάρεστον» οἱ 2οσοῦγτες. Ῥ]εηα Ρ/α19 
ἵη Ιοη6 Ρ. 534. δ. κοῦφον, αἴξ, χρημα 
ποιητής ἐστι καὶ πτηνὲν καὶ ἱερόν. Ίθεπι 
Ἠ]ε., νοσε χρημα {Γαρρτε[α, χαλεπὸν, 
Ἱπαυῖξ, τοῖς ἀγθρώποις ᾗ μέθη ἑστί, θεά, 
τπτ Ί]]ας νεπίασιν οπίας σαυία ρτίοτα 
Ρτοιυ]ί, ἀ]δεπτοι ε[ε απ]πιαάνοτιευ- 
4σπι, αὖ Πὶς ππα]ευπι εΏς ἀΙ[ραταταιπ 
νεπυβΙΠππαπη Ἰ]]απ Ἰοαμεπά! Γουπιοία 
-ᾱ νετε Ο,αεσαπ», ϱὖα η ζετες ἂ:ειπ- 
τη χρήμα, Άνε τὸ χρήμα θήλειῶν Ώος 
εο ἀΐσοι σαι] ἀῑ[εεγπαπιία, εἴίασι Ε- 
τϊρίάεα, οοηέωάετε ( Κιεγιζι [ας 
1π ΟΡρρίωπί Πα]. 1, ν. 1ος εἶπτυς 
Οεἰερειγ. ΠΕεπιετῥι[ῖο αἲ Χεποβρση- 

«τει µέγα δή τι χρημα κάλλους" ΜΙ- 
{οε!]. Ο0[. τή Ρ. 494. ἅ ἜἘσ, δραΠῦθ- 
πεις ἵπ «τίορῥαπίς Ναῦες ν. ο. ὅς 
ἵπ (απ. . ἵῃ Ὀιθπ, ν. 10ο. 15. 6 
41ο ρΙπάπῃ αἰτετίας Γοτπη]ας τεροτῖ- 
τα ε[ εχεπιρίαω, Τωεοεγίω Εά, 
Χνιττ, ν. ᾖ.΄ Δώδεκα τὰ πρᾶ 
λιος» µέγο χρήμα Ιλακαφόν. φιοὰ νεὶ 
πηΙπας «ερ-τωΠῖ Ιηζετριετες; Υεὶ «ει- 
Όὰ ἃ τοι 

στωοί πό 
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εε πε[οϊεταπε οἱο Ἱπούο. [βίπε τεᾶ- 
«ετείώΓ: το ποο]μρίαίωνι Ρῖο 1ρ85 νο- 
Ἱπριαι Όυς βίαια ἃ χε ρ' ΙΠΠΩΝ πιο- 
ρε εώς ναι ἱε. ταν ο ΙΧ. 
Οἱ 4 αοαεπας νευ αί) :.ΝΩσᾶΓ (μέ- 

φὦ χρήμα. Δοκαιᾶν, 1Ώ θ]τρτο Ίοευ 

ροπυύο Τοεαστίς ϱ0 ΡΟΤΗΙΕ σον τί 

Φρήμ) ἑφὐρώπω. .Ιπ Εἰαἱσπίς νετοῖδ. χρη- 

μα ποιητοῦ πα σ) 1ος Τερετ]σσ 

{μος Ίεαυο ἁῑνοπβίσια.  Ὥπτοι ἄντη, 

λζασμίσί, ναι. {εξ πια, Χιχ. σπα ηὶ- 

πηίωαα, ἀσίπετετ.  «Ατἑαρῥαμειιν ---- 
τὸ «χρήμο τῶν γυκτωΥ ὁσο “Ἀπέρρτον. 

εἰέρουίοτ «πηγε «ΟΠΥΕΙΕΙΓ: 

παπι πμπεη/α ες ε[ί ποια. Ἠυ]ης 
Φφεπθες [αροτίμης Ρίωτ]πια.. δεᾷ Π]αά 

΄Ῥυτιος Όῖς αἀποταπό μπιν, Γέτίας αμα[η 
η. Εάά, Μτὶρίᾶαε νεν{απι πο ΒΕΠ ἴη 
Φιοδαεί 1οεμί Εἰωτ. Τε ΤΑΧΗ, ρ. 433 
5. Φιλόψογον δὲ χρημα θήλειῶ» ἔφυ. 

«ε/πρτως Ἰπ Ππαιρ]ος Ρο[αῖες ΦΙλεφο- 

ο. γὰρ χρήμα θμλειῶν γέας" Ώος {.Ι- 

το ὀΠήεης αὖ αἱιογαπῃ Ιπάΐσίο, ασ 
οισάϊαῖε  Ώεαιε Π]ιά αὐίατάε, ΠΟΠ 

9ένος, {εά νοσοπι ἔφυ Ἠΐπο ε)[πίπαῃ- 

ἀππι. Ῥτάεσε[ειαι: Ὄχλος γὰρ Ξ 

Οοπιπιοάε {δαυζτασ Σ Φιλέφογον δὲ 

χρήμα πεηµε οΠεράςι ν. {ε. 
᾿σµεκρὰς ὃ ἀφορμας --- εδ! τπα]ε ΑΙπ- 
αἶμς νυ]ρανῖτ Σµικρός τ ἄφ [περερα- 

«1Π6ΤΟ γρ ἰοσυ!ῃ οεευραῖ νουυ]αε δὲ, 

ουσ. 1ίας γίαε Ετεφαεητα πο[]» 
πιυπ) ε{ζ. 

Ἡς. 2907. Σ]μιερὰς δ) ἀθορμὰς 3) λά- 
«βωει τῶν λόων» } τῶν ψώων. Ἠ4- 
Όσς ὀιούαεις, 4ὐὶ 4Η8ί10Ι µος ε Ρῃ0ε- 
η: Πὴς {επασίο5 ΤΠ εαρίτο ρο[ωῖε Ε]οσ]]. 
αχκί, εωί Ετύ]ας, φόγος γυναικών" 
να]σαταπ Ἱ-έμοτεπ ῥτοδατυπε (σε: 
ποτ. ὃς (τους: ΙπΙΒΙ Ψόγων πο ἀῑ[- 

Ρίσεε,, ἵπ νοιεῖ Εοτιε Οοάΐσε Τερει» 
εαπι α ο ὗαεο, 9ὐεπι Πα συ] Πε Πο- 
Πεῖς ΏΠπερο ΠΙδΙΙοτεΙῃ. 
πο τ2ΊπεΠ Ειωγρίηες, Ρο: Θιλώφογς» 
εντ: νε ἵπ εαύεπ Ῥ5ιίοάο νοςὶς ψό 
ων τορετίοπείῃ.. Γεέμοπε τεεερία 
Βιιλιετμ. [αμίμιη Ποιατετυ βαϊτυ]]- 

Α]ῑά5 αΙάεπῃ» - 

ας» αοεγρῖοτα {μπε ἵπ ΠΠΗπι [επι 
βοειτῖποϊ ππΠετμίΏ ο[οτῖς ἀῑδα: Σμι- 
κρᾶς ὃ) ἀθορμᾶς Ἰν λΖβωσί τῶν λόγων 
νΙῃ ααόφαο ὡίοτη Ἰλλείους ἐπεισφέροῦ- 
σι}. εἰξ 1η επΠΙ τεπῃ τν Ῥητίρίακε Ῥας- 
εδις {επιεπεία ν.,ο66. Ὅταν λέβητις 
τῶν λύγών αλὴρ σοζρὸς Ἱαλᾶς ὀφορμας, 
οὗ μέγ᾽ ἔργοι εὖ λενε: Δπηπεῖως "πτες 
Ἰποξτιάς ιτδροθάἷας ΕΓάσηέΠΙΣ τοτυής 
Ῥ σι, ν. 4οι. 6τοιηι [επ της 1Π 
Έχσετρι. Ρ. 413. απ Ποῖβίμπῃ (σᾳ- 
ἵακετο Α. Μ. γ. 6. Χ- Ρ. 518 Ε. αυ ΠΙ- 
πο ὑοπηίδις τὸ χρηστῷ πράγματα 
Ἀρηστῶ αφοηρμᾶς ἐνδίδωσ᾽ ἄεὶ ᾿λόγων" 
ως οἷε]ιμτ 1Π Πεευδα ν. Τσ4τ. Π ρο- 
«πεγειυς τὸ "χρηῃστα», Ἱὰ ει ἄχρηστα 
πράγµοτος Ππρτοῦα ἀεπρπατεπταΥ { υγβ- 
εἰς Γαοἴπυτα, «180 Όεπεο οορ]οίσᾳθ 
ὀιοανάι {αοπηῖριταταπτ  οεσαυποπι 
Απαπποωποπί  Ιὰλτο ρτούῖραι 1 Ρι- 
"συ ΗἨετο Μι/αεί ν. 16. Ἁπάμον 
ὠλενεμένη ζηλήμονα θηλυτεράω». νῖᾶ. 
Ἡιπίρ Απάτοι, ν. 877. Ψγο ἐν]τβ- 
το νο]αίτ Απείσοπεπ Εάμομτοις ΠΟΠ] 
πιι]ίέτεςν Δἳ  [ εἰ επἰσιναῖ αι τῆιξ 
αά υαβεταπᾶιπι υεοι/υπεια, λείος 
ἐπεισφερονσι... 9 4απι ΕαςΙίς νεο ψό) ὧν 
ῬοιμετΙί Τη. Λο) Ωω τταΏδίηυτατ!  νεΓ- 
{ας σο7 Δ]σε[ϊιά, εΠε ροτεσίτ ἀἆοςμ- 
πεσίο: νιϊσειτ, εἶτ᾽ ἐμ] ὀψυχίαν 
Ψεγεις' η Εἰοτ. 0ο. {εποιτμτ Λέ- 
γ εἰς. 

5. 208. ΠἩδον) δέ τις Τ. ] Εοτιε 
ουίδ, αμία Ό]5 απι ργασσςε δὲ, πηᾶ- 
Ιαδιῖς: ᾖόὸ9νὴ γέτοι Γυναιξὶ, --- εί {α- 
πε(μΣΙη τοι ΕιεφυεπΙ {Π πμπῃ 1η ϱῇο- 
πι, ἵηπ Βμο ρτας[ετείπῃ Εορατοτ Ἡ 
πῃε τ8ΊπεΏ δὲ Πε τερεττηῖὸ 1 Βγὶρί- 
4ε ποτ οὔεπάῖι, ἄἴθυε αἆεο ΙΠΙΗ)ΠΙΘ 
νίάετατ δέ τις (οἱ Ιοιαπάυπι : Ρταεῖε- 
τεα Πο Ἰπνεμῖτ ἶπ {πο Οόότος ΟταΙη- 
πηδι]ουδ, 1 ήπιο. Μ ν. Ιδομ. 
Ῥτο[ετεῃς Ώσπες ὅ- [εαιεπῖα Ειτίρίάαε 
ΏοἨ ποπυπατ] νοιρα: Που ἀεπμίηα. οις- 
απ Ειτίρίῖαε [εινανιτ Ρωατεῦις 
Βγπιροί. ατ, Ρτοβ|. 1» Ρρ όλο, Ε. 
μού τι τὸ σωθέτα μµεμγήσθαι πόων. 

Ἠνο- 

αλ 
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Κοβῇτο Ίοσο πυ[ίετο «δε ὁγιὲς ἑλ- 
λῤλαϊδ λέγει. η Με]απΙρρο ἀιςσεραη» 
ἑαῖ οὐρὸν ὑγιὲς ἀνδρήσι Φροεῦ. Ηρ) 

Ξ ΜΟΝΟΣΤΡΟΦΙΚΑ Ἱ Απιε ΚΙπ- 
βἶωπι Ίαπ ΕΔΑ. μπες ἀΙεευοπτατ Ἔπῳ: 
δικὰν ἵη Πτορπεη αυτείῃ, απο το- 
Ρίσηπ ὃς οροᾶοπ {ο «Ι[ήοραευαπιατ» 
με ἆςᾳ 46 σοῖῖς Πηρυ]ῖς ἀατεπτυτ ἆπο- 
ἀοσίπ, ΛΡαηέογίς ἵπ [επεάίς αἲ[εητ]- 
ταν ΑέπαΙό εν Ὅρείς  αἲε, ἴπ ἄλτιστρο- 

Φ:/ ἀεθεηί γε[ροηᾶείε Φεγ/δς ἵη στρσ» 
», Φᾷ, 010 δῖξ Τπίπιε Π1: ἄεΙῃ Φεδο: 
ον ἑία[έος δος οπΙΠέΣ υετ[5 µονοστροφε: 
ον κὰ ε[ε ἀῑεέ  ἀιε οειίως 4ῑ/ρο- 
Πιό ΄ 

”. 

νε 10. Εύριον οἶἷδμά λιποῦς' ἔβαν 
κ. ΔΑ. Φομίσσος ἀπὸ 25ου] Ἠαες ὅΓ 
αµεε Γεηύυητυσ ἀῑοί νὶα Ροτεί, 4"απ- 
το ορετε ΠαθιεΓΙΠΕ νειείες Οναηπηᾶ- 
τἶοος ὅς τοσεητίογες εχετεί[ταϊοδ», αὖ- 
{τὰ Πιπια αὐ1ενῖς οὐ ΙΠΙΠΕΏΓΟδ» μἲ 1τεζ 
1]]ὰ ποῦῖ ΡποεπίΠδτυπῃ ἐχρεαΠεῦε», 
ουοά Ωδὶ «ερτεπευάιΠε νιδευαπιητ 
ἀπιροά(εἰςαπιμιης, Παίπ αὐοιποάο Έντο 
Ἴπερας Ρρτο[εξταε, Ρες [οπΊΠΠΙ πΠ9ΤΕ 
νεέας δΙςΙΙ8ΙΠ ριαέτειπανΙροβεητ”: 
Ίάφιια ΖερΏγτο, ουἳ νεητας εταιτ ε 
Ῥποσπίσὃ ΦισΙΙα. ῥετεριίδᾳς αἄνοτ- 
Πας, Ἱεπίεει [ρταπμίε, Πς ως Παν] 
τοπ] εῇῃοι αθεῃάα 5 Ἠαςς Τειίοες 
Ἱπρατατί {οἱενι Εμγέρια!, 4.8ὲ τα- 
πίςεο πυτοµαπ ΙΠ ΠΙοΌίςη νεβεταπῖ. 

Ἑυτίρβίάκα ναχοο[ε Πο) Παπ α ἹερίΒ” 
Ππιο Ίοςο τιαξαπόα Φαπιμεί Γεατ 
Ἑσπιπεηνις. ἵῃ Γερεδ Αι μ-σο, 5. 
3. (πη]ία ΡΓασξατῶς, Φοῤίσσας »άσου 
Ἠοιπίήπε τοι Τγ, Τεά Ἱλ{α]ατη αὔαπι” 
ἅαπι, (Μείπαπι, Νεἰ σαμιρα,) τε 
Τετ Ιπιε]Ησσπάαπι, Πτα, Ίαἴεί. ΑΕΠΙ: 
εαπι ὃς ΦΙΕΠίΠ, Φούισσαω αιξαπι, 
ία Ῥβοεη]οῖρας Πασίίατετας σο[σΠ]8, 
Ἡοέίοπυς Πορ δυ/τάς: (ρᾶ ἆαῑο Ρίος- 
Έεγσα τἴαά]Ε Ρε, Ί]μας ρ'οᾶσης 
ἠπρεπία, σι, α οαμῖς α)ός ε΄Γπτε: 
τθτοτάπ ΌΜΠΙΕΤο. ἀοέτήπα: [εερς μα 
ποῖτωιη Γαΐτ 1 πιούμΠι οὈμ{ως: ο{ά(- 

ή, Ἰποπϊε, δοπέ {δὲ εὐἶοί Τγίος, 
ΠΙΟΓΙΝ εγαπ!ῖ ἔποικοι [μὴν Πόλο οὐτε” 
ην Ποπ νεμο ἓὐ Ῥοσταδς ῥτυλῤ τὴ» 
165 αφ ΤΗ επβὸ [ἐγιδὰ 4 
ἁῇοτηί ἐπρυσπαγπε, Ῥτηυμίαφ με γάε- 
ἀπέ «ροΗπί Βεἰρδιεο ᾿ευπ/εεΓαήμήδ. 
αὖο ταράυσπ μασς ἐωὶσῖπο πΙταπτατ { 
αὐαετας, ἀαδίτ Ρεμς Βγὶρ]άαε Ίεπα- 
τος 6 ῬΠοεηίῇϊς ν. 507. 288. 589. 
πε(Ίε Ἰο5 (αΙπεΏΠ {ο]ος; παίῃ εοταπὰ 
6ὔαο ἀϊχεται ῥρατίεπι ἵπ Παῖις πποῃο- 
{Πορῇες σο]ο Ῥη]πιο ἀειεκτ: ΟΘΟωά 
ἀἰπίπιμςς {πβηάπος οι ποἰηί[]ρ αα ωίτ. 
Ίετε Εὐσεπίεει ὑπ Ῥογμ/αρς, οἰατεῖ ἐ 
Ῥτίῖπο (ῥοηἳ ΦΕΓΙΙ, ζπεπαν Ιευίοτ εὐτ- 
ΤηριιΠι  /εᾷ πιαπῖπιο {αιπεη ΟΗΕ 1εἴε- 
τἶαε ἀεἰτίπιεπίο » ία εΙπεπά πάπα ῥιία- 
110 5 , 

Τύριορ έδμα λσοῦς, δαν, εν 
Ἠοό ἀΕΙΠΙΠ) εί {αρεις ! [Εά αβ[οπαπἡ 
Ί]πά ᾱ Οὐπεςῖς Ἰησμάϊταπι ὅδμεο Εατ5 
1451 εχοσπαν{ε, 1η ης Ευπρ]ἀεῖς Ρεί- 
ιταξιαράΐς Ρε: 6αδαπε πιβρῖό νετΒο- 
[υς, Τροπιας ΦΙαπέ]αν 19 ἀτευπιει- 
ιαπ Ρείαάπῃ «4ε/εὐγΙ{, πεομε 1Τρ[8 
ἵαπιεπ νετηπῃ αθίεσαυυεᾷςς Αρλεὺς ὁ 
Ἴθθος τῆς ἄλγθείδς ἔφυ' Ἠάπίόμ ἄοπςς 
δΙΩπΙε]Ι Ροτετηπῖ ο ν.΄οἵι6, οχρ]ίοᾶ- 
τ. ΕΗίΙς, Ρε, ριόριόξ υ]εῖπια, Ρρτῖς- 
τα ποθιᾶ Ῥειῃ ντάεας ποβπυ]] 5 Ιἡ- 
«οπ/άειατε τεἰεο Πε, ηὐῖς Ροβῖε ΗΕΤαβ- 
πιος] Γεητοπτίαε ςο]ό ὅς υπάε σοπεῖ- 
]ατί, ἀϊσατω τόπεΠ. δἱ δίς]οπι Εαΐς- 
Τεπε Ρησεπ! νε Ργαειοτνεξας, αποα 
ΡΙετίαµε, πε ϱ οἱ ᾳ]άεπι ἔκςδρτο, 

"ετοάιάετυμε, πομ αὐ[ατάε Πατασγεεής, 
νεὶ εκ Ιπίαία αµαόαω ΑΓηζαπ Τήτες 
ὃς ἱς]δη Πτα, οὐοἳ Ῥεπισ ρ]αος- 
μαέ, νε ες 1ρί ρου]ὺς ῥτοβ-έίας Α- 
Ειεες οτα ποπίτπηα,  ἀπδπ ἀπόαπε 
8ηπίο Ρευπι ᾿Γτοσπβιη ΠΟΠ ΓάΠΤΗΙΗς 
{οά ἅ Ἑπεσαπιϊῃ, Ῥλοδαῖσας 1Πίο- 
ὡς, ἐγαιαπτύνς Ἠνο ἴρι οΙ(π [εάᾖ- 
δης ονηῖς ἐκου]α, [ει Γάπεῃή ἠίυσ"α 
Ολ4μπό ἀξλυέχς΄ να. Ῥιπέτες ασ», 
δαπι.. Ῥείπιδ. ΜΗςσαΙ. Ἶτ, ςσ Ἡ. ὃς 
ὅδα, Ῥδεβοτης Όεθδαί. 5 Ρ. η, τ. Ι. 
5, ΣΣΙν. δΙΓαΝΟΙΗ δις Ῥ. 11ος. Ὁ. 

πις- 
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ππεπιογαίητ ἴπ[ωία Ῥασνα Ὄοβγα, Με- 
Ίϊταρ ν]οῖπα, 4:84 κατὰ μέσον τὸ στόμα 

τοῦ Ἐαρχήδονίου κέλπουν Εεχ Ἀάνετίο 
Ρτοιποπιοτή Φου []νθαςίς Όαης 

πηπῖτοτ Ρεϊέο Ώου. ἵπ πεηίεπι νεη]ςίε: 
Ῥοϊμετας επῖπι ἅ παεςο εοἀεπι [ωγό 
Φούισσα γάτος πἀρε]ἰᾶτ]ν Ὠ]πε αὐτεπῃ 

Ῥτοξεέϊαε ἀῑοί όρων οἶδμα λιλονταίν 

{4 ἄσας Οστιπαριο]ερᾷς Ίντίωπι πατε 
ἀἴσετειατ, Που! ἱεττα οΟπΙΏσης Τ))- 
τα τε]]ως οδ/ε[]α εοἰοπο, Τρίο τν ἂν 
3ο. Όεπιφμο οίει]αε ορροβταπη Δ΄ 

ΕΓΙσαπι Φοιίων Ἱρίο νοςα[ο νἰάειατ 

Ειτίρίάες Τη Ἱτοα[π, ν. 9320. ΠΙΕΙΠΟ- 

Ί4ῃς τὸν Αὐτγαίαν Ἡφαίστου Φουίκας 

ἀντήρη χώτα»ν. ϊ5 19 τέπῃ [α0 :ἱ 

ἀερισται Ρε. Ἡ ετΙΠΙΑΠΠΕΩ ΟΠΙ 

πία, Ρατιίπι Εοτίε νετιβπῖ]ια, Πίο 

ἔτυ/ἶτα (ππεΠ ἀἰσεγεπιυγ, αὐία δἱςί- 
Ἰαίῃ πιυδρία ἀἰευπτυτ Ρτᾶε(ετηᾶν]- 

βαῇΠᾳ ῬΡπουπ![ας, αὐοά {1ο Ίοεο πιο 

Πταυιτωτ. ----- ἸΜηῆς Ίταῃπο νετΏΟ- 

τυτῃ Ἰπαπίϊ ΥΓ Ἱπτε]]ήβαπιας: Ὠδες 

Ἑιπὶριαϊ ἀῑσίτατ Φοίισσα »ᾶσος, 493Πὰ 

1η τθιη εταάή πια Ρτοτω]τ Ντ δαπῃ- 

πηµς Τ. Ηεπιετιιβις ἵπ Ιμμοίαη. ἵν 

Ῥ. 17 Ίίατε Ρθοεπίείωπα, Ενριο» οἶδμα. 

ΤίοπΥ. Ρειεσεβ ν. 59, τὸ 1Περσικὸν 
οἶδμα ἀῑχῖι, ἃ ν. 37. Ἰνδικὸν εἶδμα 

θελάτσης, Ευτίρίάες, Αἰγαῖον οἶδμαν 

1ρμΐς. Αυ]. ν. 1691. -----. Εποεπ!ι]α 
{ρεξιατοτίρας, υπάε Ὑεπεγ]Ώς, ΠΟΓΤᾶ: 

τυτᾶς Τύρο, Ἰπομίε, οἷδμα λιπενσ 

ἔβαν --- Φοωίεσας ἀπὸ »4σου. ατηὰς ΙΤ 

Ἰοαᾳμί {αερε {ο]ετε Ρε[οπας Εμγιρίάεας 
ἆμπι τεᾶε ἆοσει Τὸ. δίαπ]ε]ως, Ρειῖ- 
Τι ΠΟΠ πιεπιῖπεται 19110 ΄Γτοβύσπη 

"Ἔκω, λιπὼν ΑἰγαὮῶν ἁλμυρὸν βάθος 

ὤτου , 1οσειδῶν: ηο ἀπδθιιε[ῇε αιἱ- 
ἀεπι Ο0Η, 1. ο, 111 » αὐίη «οτΓ]ρεΏ- 

ἀαπι εῇοι; "Ἡκω λυπάν: φυοά νετ[απα 

Ρε[απιάα:, 1ρ[απι ετἰᾶπι ὁδμα Γαρθ- 

ταῦφ αὐ[ατάίτατε; Πἰπϊς Πϊηαες αριά 

Γιτίρέάεπε Εεφυεπτία τἱὀεῦαπε Οοιη]- 
οι; ᾗος αὐἰάειη επαπάετ 1η Ναυς]6- 
το αρυά «4ἱδεπ. ΧΙ» Ρ. 474. Β. κει 

λιπὼ» Αἰγαῖον ὁἑλμυρὸν βάθος Θεόφιλος 

Σαν" Άσυι Ππίαμπι ΗΠεςμοᾶς ΤΗΠῃ αἰ]- 

Ὀἱ, τπ αρυἀ ευπάεπ Τ1ΠΙ, Ρ. 115. 
Ε. «τίορύαπει ἵῃπ ΤΗρυτόδη. ΕτβρτπΕΠ: 
τυπῃ ζοττε τερατατὶ ροιετῖε, { (οτ]θᾶ- 
τυτ: "Ὥκω Θεαρίων ἑταρτοπώλιον Λιπὼ», 
ὑν ἐστὶ κριθόνω» ἑδώλια, ἵΝοΏταε ΙΜο- 
ποβτορῄῆες ΡΤΙΟΓ8 νετὺᾶ», Τύριον οἶδμα 
λιποῦσαν ἆμπ Ρίοξετι Αυέϊῖοτ ατρι- 
περι] Ῥεταταπ «40, πιεπποτας 
Ῥτηπιερϊ  ταρὶςϊ ’Ποεπ]ῇας., νε]υς 
1η «4{ε[οῦγΙὶ Ῥοτίῖς εκρτε[ῖας:ς Ἠ[αιπ 
Πςάεπι {α[ρ/οος Βιτρίάεπι: ε Ρύτ}- 
πὶευί Ῥπουμ ας Ἱεβίευχ ἵπ Φο]ο]]ῖς αἆ 
Ψείρας γι[ορὺ. ν. 930. Σιδώνιον ἄστυ 
λιποῦσα εοάεπ τοσῖαι [Πυπρίάειιπι 
Τόριον οἶδμα λιπούσα" ρεπεῖρίυπη ἕι- 
τἱρίάἰς Ρητγα! τεποναιί {ργναν]ι «τῖ- 
Πορυ. Καηὶς ν. 1256. Σιδώνιον πετ 
ἄστυ «Ἰάδωος ἐκλιπὼν ᾿Αγήνορος παῖς 
[1{κετ ἐς Θήβης πέδε».] α.ῑαε ρτο(ῖαπε 
οιἶαπι αοῖς νἷά,. δοίαπις ἵπ {.μοίατ. 
ΠΤΙ. Ρ. 226 1ο. ΕΡο[ϊαιαπι ερετας 
4ε Έγτο ἅ Ράοπε δΙΤαΡΟΧνι» Ρ. 1007. 
ο. οἳ µεν οὖν ποιμταὶ. [οτιοῖις τὴ» δ- 
δόνα τεβρυλλήκασι μᾶλλον Ὅμηρος δὲ 
οὐδὲ µέμγηται της Γύρου. -----  (Οειθ- 
τυπ 1 γτο ΡρτοΓεξῖαε ΄1 Πεῦ2ε ΡΠΟΕΠ/8- 
{16 νεπετηὈῖ» υϊ [ε]ρηος αὐ Ετεο” 
οἷς ππττετεπτας», ᾿Ακροζύια Λοξία» 
Ργπηίαε /Ροί-ογωπι Λρο]ηΙ βε {8ςΓαΠ» 

ῃ 
44ε., Ὠῖ τ8ΠΟΙΟΠΙ ἱερέδρυλοι Ιπ[ογνίτέΏε 
τεπιρ]ο; οἰατίας οείαπι Ἱπίτα, ευἷαῖες 
Τπερας νεριΠευτ , Ἱπτογγορᾶϊτᾶε ΡΓᾶς- 
τετ α]ἷα τε[ροπάεπι ν, 948, «4Ρεπυτῖ- 
ἆαβ δορὸς Φοίδῳ μ' ἔπεμψαν ἐθάὸ" 
ἀκροθίγιον. «οἨΕ. ν. 222. ἃ {εαα. Ι1ό- 
λεως ἐκπροκριθεῖα) ἐμᾶς ἸΚαλλιστεύματα 
Λοξίᾳ. οδἰςευῖ [ας Ἀρεποτίάαε, Ρο- 
Ώοα τεπιροτῖς Ερ!δοπ! Εαιάϊς-πι Γ[- 
τεῄαε Εἰίαπ, Περί εσριρπαεῖς » 
ἀνέθεταν εἰς Δελφοὺς ---- οἴκροθίγιον τῷ 
ὐεῷ, Ὠιοάοσγ. δὶς. 1ν» 6. ΧΙ. ΙΟἵ Πο- 
ται ΟεΙευ. 17ε[εΠηρίωρ 41ο, 8 --- 
Ουαε ταπάεπ) υγῷς Πας τεπρείίατε βε 
Ῥμοεπίσες εχρυρηαῖα , ους νε]ας 
εχἰππῖα Ριαεὀα ρασ]]αε ροευρτίητα Τι- 
Είεο «οπΏἀετητί, ἀηπι β]εμι νειθτεδ, 
ἔτυίτα αµαεβεατη Ἐ{ἰ, 

σε. 
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Ἡ8. 21η. Φοίβου δούλα µελάθρων Ἰ 
ἀκἰηρίο Οοάἱείδιδηιε ΜΗ ετίαπη [,εἷ- 
ἀαπι οὐ/[εφυεΙΦ  ῥτο Φοίβῳω Ρρα[ιὶ 
Φοιβου" [εηυεπτῖ «0Ο, ΡΟ 2ιφοβόλοιο, 
τοῦ ἀμΟΙίΠΤΕΓ »ιφοβόλοις. αιαά οἵπ- 
φε9 Ἠαυεραηπι ΒΓίταηΠ. Οοάά, ὅς, Ριαε- 
τε 1,ειἀεπίος, Εἰοτεπιίπης: αἰτετιῖπι 
ΕΑΠΠΕΏ Φοίθῳ (εάειπῃ Ροιµεται τωθ{ῖ. 

Ὑε. ος. Κατενάσύη»] Ο 1ο απηίσο 
Κἰπρῖί νεπεταῖ ἵῃ πιεπίεΠῃ , ΠΠ 41ο- 
4: ποῃ ἀ[ρίίοει κατενάσθη. νιἱρατα 
Ἰεξίο [οέξϊος (αππιεη Ίπνεπίει ἀο[εῃ- 
{οτες, Τ)ΠαΙΤΔΙΟΓΕΠΙ νείετειη, ὃς Πεηγ. 
Φερῥαπωπα [εαμυτΙΤΟδ  ααὶ » 4ε αοπ]- 
Πο 4ρεῃς ΡΙΟ Εαιάτο Ρροῄτο Αρρεπά, 
ἆε ὮὈ. Α. Ρ 145., ποβτμπι 4Ἡοφιθ 
Ίοσυ!ῃ (ταξανΊτ » 1π απο Ίάνεπες Πο- 
Ίἶπι Ἱπ. ειτοτεπΙ αΌἀισαπε Γ,ατίπα (10- 
4: ὉὈι Ββοεῦο [απιι]ος ἀῑες αβαηε. 
"να, Πρυϊβςβης βὲ, {8ερε νῖτος Ώο- 
έιος ἀοεερίτ; αμία τα (Ππιμπ 1Π Λε- 
{ομγ]εἷς, Ιατυῖε ἵΠ δυρρ]Ιεἴθυς 44ε/εβ}- 
ᾷἱ ν. ασό. ---- ὡς δάμαλιν ἀμπέτραις 
/ Ἠλιβάτοισῳ' ἀλκῷ / Πίσυνος µέμυκε 
Φράζου { σα βοτῆρι µέχθους. υΠ8 νος 
ΣΗλιβώτοισῳ ἵηπ ἀμδς ιαυίαπῃ εἴὶ {ερα- 
ταῃάα ᾿ἸἨλιβότοις: ὕ᾽ ἀλκῷ πίσυνος µ., 
εὐξ ρα[ίογίς απο / γεία πεμρί(ω Ίποη- 
τα ρετίεµία: Ἰάεπι Ἱ]]αὰ 1 4ε[εβγΙέ 
Έγασππεπιο τε[τυῖε 15. ομως αὐ Με- 
απ 11, ο. ν. Οἱ αὐϊάεπι 1 γασίςος 
Ἱερετῖε πες ἀ4αε εοττοξοπῖς νεπίταια 
ἁαοίτασίε, πεηυς ιά ὥς Οἱ ροίη- 
Ίαδῖτ οχεπιρ]ἰς αἀβτπιατ]. 

Ῥε. 916. Ἰόιον κατὰ πότον Τ. π.] 
ὝΓαπιτος Βωέτὰς Πίο οκοἰτανίτ /οπήμι 
πατε» Ὁτ ΡΙοεπ]ῇΠεε νΙάογΟπ{Η ο(εῖ- 
1ΐαπι Ρταειεινεέϊαε, (παπι Παπ» εἴγ- 
οωπι Ἱπαρηίς αἲπ/ταδθι αέφιιοΥ /οτιῖμην 
Ε]αιιεῖς αφετρίέ υἶτις αὐ υπαίς: ας 
οαδο]πῖτ [μιετεβις 1. 710. 5ο]εραπι ΕΙ- 
τΙρίάεα Πο «οηνειεῖ: [οπίωτι βεγ πατε 
Π9ΊΠ0 Πιαυἰβαηςν οἰτοιπ[ίμος /ρεγ [ετί- 
19; εαπιρος ἰοἰλίαε, {2εροντί [αδιμ 
έταπεἰς ἵπ ερεἰο ῥαἱεὐετγίπιη [ἰγ]άο- 
στι, δίαπΙεΙ οοΠιςέιωτᾶπῃ ΔΓΠΡΙΕΠδ 
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βατπεβμς ἀεάσται : -------. πιαγΜἶπιος ἵμα- 
τα [λετήος εΏπρυς Οἰίοίαε: Ἠπες 
που τε[ροπάεητ Οταοσίς, Ἱπτο]]ίρὶ {αἱ- 
ἴοπι Ρροτεί8ης: αὐοά ᾱ 4ε στοαπίς 
ἆέέαπι ρυτα, 7οπάεἰααα νεπασμ]ίς: 
ουαε ἀεάεταπε Ρτίογες, πι]]απῃ {επ- 
{απ αἀππίίτεραηες εβεσστε ἵαππεΠ», υξ 
Ποιπίπες [τετα] ηὶ οι]ἀνίς ροιῖις 
εχεορίτατεπε, οὐαΙΠ αὐσά νετυπι 68- 
[οι: Πΐς Οτἰεῖοί 4ποααε ριβείνειαπε 
Οαεοὶ, αοτΗπη ποῦ Ίάθει οχοιτετὰ 
ϱΟΒΙΠΠΕΠΤά: Πίπο ἀετίναιαπι αμἰἀηυ]ά 
παῦει οετῤ]ίπως.  Οτοιέ [εητεΠ(ΊβΠη 
Ιη Ρτο]εροππεηῖς πτ]βουΠι οΙΥ{ΗΙΠ 
τεπρε[ίαεῖδις τπσαεπτῖς, Ρείις πιοι]- 
το τε]εεῖτ ἵπ Π.Ι, Διι. ρ. 51. βΡειιέ 
Γιρετίης 8 Ὑςψ. ο1ο. εχροῄταπῃ ορί- 
πίοπεπι ΠΡΙ Γαπιῃε δίαπ]ε]ις ἵῃ 8Τρυῃ.. 
Ρετίατιιπ «4ε[εὐγΙέ τεξιιαπόαπι: οι 
(απάεπι ἀά αἰία Παταίε Ἠῖς ταρίοηθ 
αὐαίῃ Φζοἰία αορίτοαπάμπῃ, Ἱερεπάμπι- 
οὐ Ἰζιλικίας. απ Ζερύγτις, Ἱπηαῖε 
φω, ο Τωτο /οἰσετεπί ἴπ α/α [ιὲ 
πε «οἰίαπι αἰἰησετεπὲ, {ρ/α ταιίο ε[ὲ 
ϱπγ Άτορε (εί 4μαε Ρύὐοεπίεῖαε 
αὐ οτί ε[Σ, πανυἰρατεπί. (πε [ει - 
1ε6 «4ΠΠΡΟΣ Λγαειετπαυϊρα[]ε [ε αἲξ ν 
βατέετν παγηπιατι (Οἱεἷαε α/ρεγαε ο- 
ομί ἄμλιο ἱπιεΙσίώ. Ἐε]ῖουα, οαωῦας 
Ἱπρεπί{ βΒΙίο]απι εχοΙπατε ΠΙΕΙΣ», Ἱ]ερὶ 
ουσ τταΏ/στ]θεις πιαἰο. Ὑοραδιυ]μῃα 
᾽Μμπρίάεμπ περιῤῥύτων οΡεΠε οοΠ]6: 
ἅωτας {ας Ρεγ[οπΠε Βτίτοπηυςς; {6 , 
µε ται εμάΙΩΠΗταδ ππυ]τα ἀερίο- 
πιτ απυμς οΠεηάετα πἰτ(0ς, τΙῃ- 
οαυβΠ (άπιεπ εβιεῖαι, 1οίταην εἰς 
ΠΠ ἰαΐ αθια οἴτομπιεαί , σε επ 
αίετα ῥατίε πειμίφιατι απ ἰαίαγ , ἀῑοί 
Ρο[ε περίβῥυτε». Ἠοπιετο, Οτεια» ΟΥ- 
Ῥιας, ΠΗε[οᾶος ο0ρῥου |.ειηπιις ἀῑεί- 
τὸ περίῤῥυτας ὃς ὠεγτας: ΠμπαιΙαπι 
πος οιπατάτ ερἰιἶειο, ΠηἰάΠ Άλσος, 
τὴν πέρι πώτος ἀπείρίισος ἑστεφαγωται, 
σε { νεὶ οὐπίίατει., Ο]σῖας Π]αι]τ]- 
πιο5 ΟΔΙηβος πεδία ροιι”{Πε ἀῑοῖ περίῤόυ- 
τα, ομ]ά Ἠαθο, οὐ[εσιο, ΡεγΙῃεης 
αὰ Γιρίάεῃ . Νὑ]παΠη τ8βάεπι νεὶ 
ργίίέ Οιίείαε νεὶ Γετι]ος δίεἰίαε 
Εὲ εα14- 
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εαππφος [ὸ ῥταεεγπανίσασ/ε πατχαΐ ῬμοεἙ: 
πῖ[α 9 απ Ίίαρηο πλεύσασα ὑπὲρ. 
πελίω», Δαπίάειπ, ας ετείάεταπι ντ. 
ἀοᾶ!, ἔπες ἵωβσεπόα (μητ5. 4η Ἱπ-- 
απην, πλεῦσαι ὑπὲρ πεζίω» Οταξευπι 

εΠῃῥΡ ους, ᾖ (ναεσΙΠ εῄοι, βρπίβςα- 
του «αππρος (ΟΜεῖαε- νεὶ δἱοΙίας) ᾖταε- 
Ιεγπαυίραγε, πεδία παραπλεῦσαιὃ ΜΙ- 
τατὶ {αοῖς Βωπίρίάεα Ρρεπῄςι]ατο τ1ᾶ- 
έοπιίασ Ἱποισάϊρ]]επι Ιπουσίτοπιῖδπῃ. 

Ἰδαπιίπασι σοι Ἰαεμῖες Πογααπι μι 

Ί]]αά εκ Είς Σιγίριδείς εχριείΤαπι 8: 
{ο [.. ιν, ΟµΠ. 1ν, ν. 44. Έωις 
δεν οἱει]α εαν! τιπίατΣ. αἴθιε 1π 

Ἠπο τά(ΠΕΠ εἠιαπάἰ νετοο αὐαέβνε- 

χυπε Ιπίιαείοποιή» Ἠπεο εοπίἩπβεη- 

τες. Ζεφύρου ποαῖς ἱππεύσαντος ἐν οὐ- 

ρα»ῷ. πο Μιγείι αυἰάεπι οετοτῖς Ρο 
βαῖε ροι[ρίσασίος, ααἱ Ρήίπιας Ηεγα- 
τίαπα σοπιραταν]ς εὐτῃ. {νιηρίαείς Νατ. 

Της μΙοΙ δε, ἵπ Ες Πσε[ ραι- 

1ο ἀῑωείης ς νο]ας {π εἴτοταπ ἃ «ΟΠ: 

πιεπτοτιΙΏ Εοηίθ. οδίσατ αριά Ηοᾶ- 

πι Ειτις Ῥε «ἱεμίας εθιιαυἰὸ 11- 

ἀατ. ἃς αραιά Ειτίρἰάεη Ζεβῥὂτως Ρὲτ 

Βίοι]: εφωαυϊ! μηάας: Πᾶπη ΠΡΙ αξ» 

Ῥίτιοι Ἰπιετεῇ» , Φεριντας υτταῃ Ρε 

«ἱση]ας πάας, 8π ΡΟΙ οἴγεμπηίμος οἱοῖ- 

Ιίαε ϱαΠΙΡΟΣ Δἴαμε 348Ο εαπιρος αἴθιιε 

ιπάας «δίομίας εφυϊτε[το ἀΐσατων. {οἱ]- 

ᾳ1απ ποσο {οἱρίείαη, Ίετης απ/πιαά- 
ναιτιί Ργαεσερτοτίς πιεί ὃ. Εεβειἰπεοῖ, 

συπηιπί Ἠἱπί, «οἩπ{επ/{Η τοῦ οςςε {Το 
{πτετρυειαι]οπί πιθας. {5 ΙΠ Εάῑτ. τὸ- 
πόνατα ῥειή ἀε {ωῖ,. Δι Ρ. 122. 
Ρει Ραἰπιεταιὺ οοπεδλατῖς τεΓωτᾶ- 
ες, (απάειῃ ο, Εαμπιώσ, Ἰπουίς, αμὶ 

», Ζερηψτο Βεπιε δί6ιΙαπι ἱερήΤε ορι- 
» παητυγ. | Ροξια πο ἀῑσιςς 1µη” 
»» δὶ ατώβῖηο ἀεὈερε Ζεφύρου ἱππεύ- 
Ὢ ὄαντος ὑπὲρ πεδίων Ῥμκελίας, Ζερὺγ- 

ὃ. 70 ἑηιωπίο Ρεν εαππρος δίοιίος.”' --- 

Άαπς Εωτιρ]άσα ραπἱο τεταέοπιας 
ουηβάετδ(]ως: ὅβον Φοινίσσας ἀπὸ 
νάσου ----- Ἰδιο κατὸ πώτον ᾿Ελάτω 
πλεύσοσα, ἰὶς οπιπίπο Ρροπ/ ἀεοιετας 
ἀιβίπέειο: Έγιο νεηί Ρετ [οπήμ πια- 
το παφὶ οειία» (ωιε ΤεΗΣ ῥΤοΡεΙΜΕΓΕ- 

ΜΗ: σαΗ{ΑΠΙ πποχ Γαο]ἱοῖε , οἩς τειπς- 
εῄεπι υῇ, (πεοεβς επί, ᾿Α; ἀπθ- 
τύχγ τις οὐρίου, κώταισι πλεῷ, Ὁς ἀἶθ» 
θα: Μήεπαπάετ ἵπ ΄Γμια(γ]εοπιε) νεῃ- 
τά [οΐσει, αιἱ, ε ΡΏορπίςε ΡΓΟΕΕ- 
Ες αἀνετ[μς, υεῖα πιπυως {εττει {Π' 
Βοεοτίαπ]: περιβῥύτων ὑπὲρ πεδίω»- 
Σ]μελίας. Ζεφύρου πνοαῖς ἱππεύσαντος 
Ζερύγτο εἰτουμπη[μος ῥεγ ------- δείαε: 
εαπιρὀς ᾖ[αῖδης εφιαπῖε. Ζεριψιῖ » 
Ρμοεπ]ῇ]ς οαἰάεπ] αἀνετβ, ημία ἵαΠπεΠ: 
Βαπηῖπε πυ]]απι ε[ Ἱαέυπάῖος, Γαδῖε-- 
οείαξν Ώτ ατοητος», Ειμρίάες: δὺν. 
οὐρα»ῷ κάλλιστον "κελάδημα. ηιῖ [υπιις: 
ε[ ἵπ αἴτε πουπαίἼπι. ᾿εέῖοι ετα- 
ἁϊωως Ο1)ὴἱ εορίτει Ἱπρη]πηῖς, 4ε Ζε-- 
Ριγτο εππεπεῖς Ο8Ιπι. ΕαΙ, νετ[ᾳς- 
ατιβοΙοΠ(Ππιοθ-, 970: ὅς [εαυεπίες.. 
Αιοαυε Ίτ τοπόεπι ποεςδ. Πίο ΕχοἰςΛΙΟΒ: 
ΕεσΙΙε σοπΙροβί Ροῇε σεπίεο. ΡΗοε- 
πΙπα πανί», ὀππ Έψτο ΤΠερας Ρτο- 
{οξῖς νεπτας εῃες αἀνετίας, ἹἸπτοτα. 
Ίερερατ αιηυὰ οταδ πατ]εἴπιαςς ΡΕΓ {0- 
{ΙΗΠ ΙΤ ΤΟΠ ΡΙΟοΡΓΙΕ Πο ἀῑξίυπη » 
{οά αιο:| [οπίαπῃ αἱ]άντες, «4ε[εβγλωπα- 
μας Ῥαττο [εααί Νοβταπι αι τγᾶᾶῖ- 
αῑε ἵπ 9ομο]ής, «45/20 [ρεξχαῦαι ἵπ. 
Ρτοπ. Υ. ν. 81ο. υΟἱ ποταῖ θήσπ[ε]ας 
οωτΕ. 19, Ώυΐβως ἵπ Μας. Ώγγ.αχΣΙΧ. 
ς. 5. ἅ Οἱ. ΓΡ Οτο Ληπιπιαάν. ἴα 
Ὁ αγίοπεπι ρ. 676. 677. ---- δε». 
{ {ὀππρετ α- ΦΙοῖία τεπιουϊήσια Εαετίε 
ΡΠοεπΙΠα πανὶς., σα; οο[εστο, Ροξ- 
τα, Υορτασι (αΠίµΠ ἀάνετ[αιπ ἀε[- 
Εποιάτας, Ζερθγτηι εφία[[ε «απῖτ ῥεγ 
Φίζμ]ος εαπρος, νε] ὠἰεμίας πάατ ο 
αουία Η:ρατ αυ ΟεεΙἀεπ[ο ΦερΏγτῖςν 
4ἴησε αὖκο α πιατὶ δἰςµΙΟ. ααοά ἵπατα 
τοἈτηπι σπο νε]αίῖ Ρριορτίαπῃ {οττῖ-. 
τω ἀἰσίτατ ἵπ Πἱοπλ/ Ρετ]εσεᾶ, ν. 
40ο. Οταεεία , δίσαἡ ζωσθεῖσο θαλάσ-- 
ση, Αἰγαί, Σικελῇ τ’' ἄχεμον δέτοε 
ἔλλαχ ἑκάστη, Ἑσπέριον Σικελὴ, τόν 
τε ΖιέΦυρον καλέουσιν, Αἰγαίη δ' Ἐθ. 
ϱ0». ------ ἸΝιΠΙΙ πωης Παρετεί, αασά 
1 Πὶς ἀεβόεται Πἱαπϊπατϊι, ῥίθετες 
ερίεπειοῃ ᾿Ακαρπίστων ( πεδίων Σιεδ» 
λίὼως') Οταία οπιις (ετετὶν νεα 

τμπ”- 



Νο σπΙισΙσΙςσ  Ρρᾳο  Γ58δΑ5, 

πυπαυαπ αἀρε]]ατί ροτυῖς ἀκάρπιστος, 
«4ε[εὐΦΙο καλλίκαρπος ἀῑεα Ῥτοπι. ν. 
Φόρο. «Ῥίπάατο πολύµαλος ὅς πίειρᾳ Οἱ, 
1» ν. 1ο. ΝεΠ. 1. ν.οΙ. εα πι» 
Πὶ ἁπρη νίάειιτ Πα[ρίοίο , εοιτίσεη- 
εἰς Ἑὐκαρπίστων: ηεφιο αἶίτει Ἱερι[τε 
Φεῤοί. τεσεΏεῖοί πιεϊτῖους: Κεσεριίο- 
τείῃ ἀἶοο, οπσῖα νι]σαιβπ ᾿Ακαρπί- 
στων {ας ἵπ Πρηῖς νεισετες Ιπνεμείο 
Ὁταπιπιαιίο!», ᾿Ακόρπιστω Σεδί», Ρετ 
πὼ Οἠαλάσσια, ὃ ἐστι τὰ ἄπκορτο, νε 
πὴν θάλασσαν Ἰπιετρτεια], Πατο Ἱῃ- 
τεγρτοϊατίοπεπ {εαμυτυς «(αι δίως 1 
Ἡ. ο, Ρ. 199, 4ο. Πότος, Ἰπηυῖε, 
ΖΑτρύγετος. ὁμοίως δὲ καὶ θάλαεσο, ὀθεν 
«οὐδὲν τρυγῶμεν,  ἄκαρπος. διό 
φαὶ Εὐριπίδης ἀκάρπιστό που λέγει πεδία; 
τὴν θάλασσαν. θεά», οαυἱ ἨμΏο Ίη ΠΠΟ- 
ἀμπῃ 8εσοεβρετε νοσρθ!ῃ περιῤῥότων, ΕΙΤΗΙΠ 
ΦΙΟ περιῤῥεόντων Ροβτεπι οΓεδ[ἀετίηῖ » 
αυτ αὐοιποάοσιπαυε εερειίος, Ιατεῖ: 
ηαες Ἡ πρη αὐε[ει, {α{ρίεσγετυταυίς, 
Ποταίζμηι ἀκάρπιστα πεδία Σικελίας δί- 
«μίας ιάας Ἱπιετρτειαίαπ» Ρετ αὐα5 
Ὢωτ Έντι εφιία[ῇε, Πο απδαςῖο 94ο- 
Ὃυε {Γε[/αβπια φεπίος αεφΙοτε [ετυίάθ 
ἀλεβτοε]ίαπίευ ἀῑπίε 1 ΟατΠι. ΙΧ, ν. 1ο. 
«4εφμοτα βοπ1ἱ {μπι πόχτου πεδία, δεβο- 
Πα[ία πορίς }οπῖε [επαγαίη (οινανοτ : 
"Ὅταν δὲ πόντου πεδἰον Α'αῖον δράµκω" 
(ωαάα [αἰία «οἵα ἀεοιγηετο Πιρρί. ) δε 
ο Νετειώ ους «4ε/[εὐΙῖ ἀπο, ΠΙ {11ος 
«οποτιοὶ οαπευς αὐλβρθείείσος., {Πο Δά- 
Φυαθαπῖ Οοβἱςῖς [αυβάίο τοβΙεαςϱάσδτ 
Δελφιοφέρο πώτευ πεδίο» Διαμειψά- 
µεναι. Οειετπ πας Ποπεγις, πόν- 
το νοσαΏς ἀτρύγετον, (Οταππιατϊςίς 
Φετ[υβίε», με Πίο ὀκθρπιστα πεδία, 
πγν θάλλσσαν Ἱπτετρεειαπεῦτυτ, ᾿Ακύ: 
μων ου]άειι 4ς [ετῆί ροπ]ιήτ: ἀκύ- 
ων ϱΕΙΙΒΠΙ πώτος ἀἰςίτατ: {δά 1π αἴτο- 
-υε α{α ρτορτίας τε[ρ]εἶεωτ νετοο Κύω 
Φιγρεπᾶί Ἰωπεπῶίφμε Πρηϊβοατωςς 
Θοβαγῖς πεά]εῖς αὐαεάαπι Ππισπῖς- 
πιε πεουπι εοππιυηἰσανίς Ε]εστη- 
τεβωυς ΠΏανίά Ῥιὐηκεπίως  Πᾶπο 
επ]αη ποίαπι εκ Αρρατατα θορΠί[ῖσο 
Φὐτγπὶοὺὲ Μί. ᾽Ακύμων θάλασσα. Εὺ. 
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ριπίδης ἐπὶ τοῦ μὴ γενᾷν τέβειμδ 
νεὶ ἀγίόνου": ὡπαύτως καὶ ᾿ Αριστοφάνης. 
λέγει δὲ καὶ ᾿Ακύμαωτος. Ἠνὐριπίδης , 
"Ακύματος δὲ (πορ]μὸς ἐν Φρίκη }ελᾷν 
Βοηίραβε βὐτγπίεδωπι ατοῖοτ, Έδρι- 
πίδης καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ ενγᾶν τεθεικε. εκ 
Απάτοπι. νεταπι τε[ρ]αείι 158, υοί 
Ἀγδὺς ὃ) ὀκύμων ἆε Ιπῃτί ᾳποαᾳυε Ρο- 
{αι - Εμτρίάεςς ἵπ ἱρηῖςσ- Ταυις. ν. 
1414. ΔΝεριπις ὀἀκύμονα Π]έγ- 
που τίβησι νῶτα Πωδις [επί 11ὰ- 
ΤΕΠΊΕΙ 5 Ιπ Ἐιτορα Α40Εὐἱ ν. 117. 
Ἑ ὔμα κατιθύγα». 

ὃς, οσοι. Ἐν οὐρχνῷ κἄλλιστον -ε- 
λόίδηµο ] Εσο αιἰάεπι {εΏδί πια]ἶπῃ : 
Ὁνν οὐρανῷ κ. κ. ΕΠΙ ρες Ἠυηῖας απ]. 
{ραβῖοί Ρρτίπιας οτε ἐερίττ]έης τοτίας 5 
οο] {εριϊπιί ρε Ρτῖπιης επογίαπιρις 
εΏ, ποηπ Ρέεοηῃ α Πατ, ἩΕ ἵῃ Φ6ἱΟ- 
115 νοσατυτ, ------ ΟέανΙπι ὅς πο- 
παπι Πο {εουδας βοϊετηςς Ἐλάτα 
πλεύσασα περιῤῥότων ὃ --} πὲρ ἀκαρπί- 
στων πεδίων Σµελίας { Κἰπσίμπ Γεφνὶ 
Ῥταεβαι., 50Πο/ΐοη τεέες «οΓΓΙΡεΠΙΕΠΗ » 
ουοά ο Μ{. ριίπις ενω]σηνις, 
Τίτοπες, πε Εοήαπ οΠεπάαι “Οὐν ος 
ὃ ἐν οοπῖτοέτἁπ, ὁ Βάοεπιῇς ναΓ[απι 
Ἰπ[ρίσιαπε 505 Πδί χρόος “Ὁὖν µέσω" 
Πο [οἰεραπε, 4 Αιτὶςίς ΡΙδςΓετῖπῃ 
Ία οοηιταΠ. Ταπ]]α τες ποπ οὗ- 
(οτνατα Ἡτασπεπταίη Φιτὶρίιαςς εριο- 
βίω ε ΒςΙΙειορβοπιε εθιταρῖε, οῦ- 
{ουγανίτ οετιες Οτο ἵῃπ «δΙοῤᾶεΟ 
Γιο νυ]ρανῖε Ρ. 45.. ὁ τυγ χά- 
ων, Τὰ πράγματ' θρθῶς ὃν τιθῇ., πρᾶσ- 
σει γαλῶς. ἰπ Ἠς ὁ τυγ χάνων (στοῖῖο 
ἀεδοτιχ. ουΙ {ο Ἱεβὶ ωεπποτοι αρυά 
Φμματορ. ἀὲ Τταπαυί]]. ρ. ἀό7. ΑΔ. ὃς 
Ίπ Ποποτὶ νῖτας {εά ἵπ Οριίς Μγ- 
το]. αἱεί τερονατα Εά. Ἰεσίττ ἀλλ 
ὃ λαγχαάγων 1 πράγματ᾽ ῃ [ὃ- 
Ίεξίτα «ορῥοςς ΠπςΙΡῖπεταη ν. 7529 
Ριο ος λα) χάνει κοκὰ, ἵτ ΦΕΠΟΙΗ5 ἁἷ- 
νετίαπι οοπιπιεαιοτατί Ἰδάξίοπεπι πη]ῃῖ- 
τηε (Πειπεπθαϊῃ ς εἷαω τυγχάνει κακά. 
Ροῇεα ἀερεσπεπ ἡἱ νει(μπ Αγρια ἃ 
ᾖΜατεο Εμίπο ᾖλΑεἰῥοιπίο Ώς ἀεριανα- 
Εε 2 τω 5 
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τυπι: ἵς οπῖπ ἵπ βΠηο Πδτί Ρ. 752.» 

λα χάνω» αἷτ ϱΜΗ1ιωί επι ΟΠΗΠΕΣ εἰζῖ- 

Ἠοπος Ιεσογεπὶ τυγχά»ω». Φιωᾶ Ραγβά- 

τι ε[ὶ ευ: (ας ρτο ΠΠΠρΕΤΙΟ: ΔαΤ- 

πε[ίις (τος [οπατίον, Ρίουι αραιά ΕΒ]μ- 

ἱατεῦια Ἰεσαπτατν υἰτππαπι Ρρο[αῖς 

Ειασιπόπτοτῃ ε Β-]ΙετορΠοπτος Π0: 

ταπῃ Ίοσο απίπαιο νετ[ὰς ΡΟΡεΓο ἆδ: 

ὕμστατ, 44ο αἲ Ειοςμεπευπ ἐμγρί- 

ἆπο ν. 45. Πιο {9Ητο τευ]]ς» αμ!α 

τερετετας δραά «οδαεια ὀποῦυς εκ 

Ίβο ὀναπιαιθ Εταμπιεπεῖς (υρ]εέξος: Πῖ- 

Ἠίο Ιοοῖ ταϊουϊ]α ἀἰχιβεπι νυἱραῇε 

Ῥαγπε[ιη ------ ἀλλ ἐπὶ τυγχάνο ΠΙ: 

{ ΟτοὈέ ρεσσαταη ε[ῖοι ἵπ Ε]ογορ. 

Ῥ. οο7. Τορετεταῖ η δίοῤαξο σεπεσῖ 

το Ρ. 36ο, αἵ. αλλ᾽ οὖν τυγ Χά- 

νο» ἵπ αἱτοτο Ἰοσ0 ϱ. 568. 42. ἀες- 

χαϊ ΟεΙΠεΓι ἆλλ οὗ τυγ χάνω». τε Ἱ]- 

τοτα αιάσω έτας πίαηάα: {οηρίετας 
Ειπρίάες ἵπ Βεϊ]ετορβοπτε : Ἶ 

ος πράγµασι γαρ ουχι θυμοῦσθαι 

αιρξὼ7. η. οδός : 

ΊΜέλει γὰρ αὐτεῖς οὐδέμ' δλλ’ ἄν θτυγχά- 

(ον η ν 

Τὰ πράγµατ’ ὀρθῶς ἣν τιθή » πράξει κα- 

λῶς. εν) 

Ῥεταπι {οΠριυταπ ποη υἱάΙε σαἱαχε" 

τις, ΟΡΙΙΙΠΟ ταίπεΠ ὅς Γοἶας ππερίσῃῃ 

Τγασϊοί οερίτ α4 ΜΗ. Απιοπίη. ντ ΣΕ» 

ο. ---- ὕεπε ὑωςο ετἰι Ο11 τεῦις οὐ» 

πσοπι δν τεᾶε εΗἱέωγς ὀώντυγ 19) 

εΏ ὁ ὑτυγχάνω» τοῖς πρόγµασι». ος 

ἵαππεπ βεπυίπυπη οε Εατεῦιυτ, Π 

οὐΐς ἔοτίε ποῄτο Ίοεῦ πῃαἰαστις νυἱ- 
φαίαπι ΤΕΠΙΠΟΙΘ. 

τς, ο04. Καὐμείων δ᾽ ἔμολον γᾶν, ] 

δίς ε ΜΠ. νυ]ροῇο Αἰπσίωα, Ἱπύ]- 

σαπε Οοάὰ, Γ.αἷά, ᾱς Ε]ογ. 40! δ’ 4µ9- 

ους Ργαεξοτυπε: τεία ΑὐΙπ Πα ἀευυς- 

ταπε πες α ΡΙΔεςεάέπθας, ἁιη- 

Εἴομα Ροβτα, {ερετατ!, πτ α πε {4- 

απ: Ἠος ραξο, 1]όλεως ἐκπροκριθεῖς) 

ἑωδς Ιζαλλιστεύματο Δοξίᾳ » τεΓετεῃ- 

ἀαπ οτί αά ρηῖοτα ἐβαν ᾿Ακροθίια Λο: 

ξίΦ Φοιίσσας ἀπὸ »άσου. ΝιΠ 

χιοΏτο οοἱο Οοάιςες Αδἱ «οηίαεῃί» 

κιτ ποπ αλατοίον Ἑ πς 

ποναπῃ Πο Ρεγῖοάαπῃ οτάϊτί πια]α ΠειπΣ 
1]όλεως ὃ) ἐκπροκρι(εῖσ᾽ ἐμᾶῖς , ῇ [αλλι- 
στεύµατα Λοξί, ῥ Κολμείω ἔμολογ' 
γάν, { ἸΚλερῶν ᾿Αγηλοριδόν / --- Ρρεῖ- 
Ῥεταπ] ΄ Εάῑτίοπεν φυβούαπ ΠοὈεραπῦ 
᾿Αγηνωριδᾶν'ΜΠ εἰ, ᾿Αγγρωριδῶ» --- 
Μοσχ Υς. ο27. 1]εμφθεῖσ” ἐνθχὸε π. Εἵ8Σ 
Ἰπ Οοάά, Ι .εἰά. ὅ ΕΙος. Ὑ9. 928. 
"σα ὃ) ἀγάλμασι χρυσεοτεύκτοις, ΡΙΟ 
χρυσοτεύκτοις, ἀεάΙι ε ΜΗ. Κἰπριωςς ἄπε 
(οὐἱεἶδας Δβαιετίηςς αὐὶ Ριαεῖογεᾶ 
” Ίσα ὃ (ἴπαιιε) »ῥτο Ίσα [ογἱεπά μην, 
5» Αὐῑας φεπ[ πο ἁῑεὶ Ρο[[εί ἀκέφαλος 
», εἴφιιε [11 ν. 3σ. [άεπῃ ΠποΣ γεγόμαν 
Ῥοζωΐε, Ρίο ἐγενόμα»' [οτί φποαιε: 
Γεἰάεβ[ες αγ εγέµα». εχμίρεπι ὃς Κίπ- 
δίς. 

ο, 24ο. Ἔτι δὲ Κκασταλίχς ὕδωρ: 
Ἔτιμένει µε]. ΟΦαοὰ Οοἀεαχ Ριαερες 
Εἰοτ. Περιμένει μὲ νυ]παιο πο Ρο[ῖ- 
ΡοπετεπΙ: Πίο αμἱάειη (γοίαπα Πα 
εερῖς 2οπάεἰίμς, ααϊ Βε]ρὶςῖς. παπιεΓίς 
ΓμουυηΤας εχρτεβῖτ Βιτὶρίῖαει Όυσε 
{εαᾳυυπίατ Ρτοχίπα, Πιυέτααι «[- 
οἶωπί ἹπιρεάΙἴα[ῃ , κόµας ἐμλς Δεῦσαι 
παρθένο» χλιδαγ. Ελετα]α ππυτατα {- 
οἱΙοπειη τεβίτµεε: "τι δὲ Ἱασταλίας 
ὕδωρ ῥ Περιμέει μ', ἓ κόμας ἐμᾶς β 
Δεύσει πορθένιο» χλιδὼν { Φοιβείοισι λα- 
τρείαις. [οπ1ῖφ α4ΡΗε αμ πιε πιαπεί ἔα- 
[ἱαΐ  4ιιαε εο]αε Ίπεαρ Ῥιειαγειη ᾖσ 
ογπαἴ1η Ππτίβαδίςν η αρια ΒΡΟΕΒεΟ 
{πι παϊπἰ[λετίσ, µε ταΒΙΗΤΩ Ἰ µ. ἃ 
Εμιε πιυιαιαπῃς κόμας ἐμᾶς, παρθένο» 
πλιδὰν Φεβολία[ία τεἀαἰἀετοι τᾶς κόμοις 
αἳ κάλλος καὶ τρυφἠ ἐστι τῶν παρθέρων- 
ουλπίο τοέτ]ας 8εσεπίΙ πιυτατο Ιμηρε- 
ΠΙΙΣ κόρας ἐμᾶς παρθένο» χλιδὰ». 
Γερίτατ Ίπέια ν. 1407. Ιδράδεμνὰ δι- 
κοῦσμ σέμας ἀπ' ἐμᾶς' Λοπ Ίατο τεῖ- 
πεης [δει πεγίῖεε ΠΗΙΤαΤΙ, Ατιθὴ- 
πο (ατιά ΕΧΙΙΙ 63. οαρἰεῖς ογπατυς 
ἀἰσεβατΙΥ κόμης χλιδή. ΗἨειπ]ρηδ πιθ- 
πηοταῖ ἵπ Εμγίρίάις ΛΠότοπι, ν. 147. 
Ἑόσμον μὲν αμφὶ κρατὶ χρυσέας χλιδής" 
«χρι]Ιο5 «εαρίτε ἀε[εέιος καρατόµευς 
χλιδὰς ἁἰχίε θορῥοσίε λες, Υ. 1ο. 

4. 



ΙΝΕΝΠΕΠΙΡΊΙΡΙς ΡΗΟΕΝΙΕςΑς, 

ΔΦε[ώγίας, ΡύγΙατεδο εἴταιαδ, αρυά 
«4ἴρεπ. ΧιΙ. ρ. 528. 6. Χλίδῶν τε πλέ- 
Καμος ὥστε παρθένοις ἄβραῖς. Βιγρίάεν 
Ταπεῦ αρυά ὁιούαειωνη Τε ΧΙ, Ρ. 
400 , ΙΤ. Φιλε κἄτοπτρα, καὶ κόρης 
ἑονθίσματα. 

9, ρ36. Διονύσου Οἴνα ϐ'] Τη 9ε]ο- 
1] αά “Αγὶ[ζορῦ. Ανες ν. 58ο. Ἱερίευτ: 
ΟΜώ20]., η πρώτη ἔκφυσις της σταφυλής, 
καὶ Εὐριπίδης: Οἰνάνθ’ ἃ καθαµέρων στά- 
ζει. καὶ, τὸν πολύκαρπο» οἰνάνθας ἰεῖζὰ 
βέτρν». 4μαςο Ψἱτ Ὠοξίις Π]ης ἀεγίνατᾶ 
νἰάϊε ὅτ εοτρῖε ἵη Μ:Γεε]Ι, Οὔ(ετν. 
Νο]. 111, Ρ. 1ο0. Οοηβεττί ροιεγῖς 
“σσμο]ίοπ 1ῃπ Ἐαπᾶς ν. 1η55. ἆ Ε5. 
ὁραπδεπηίμ. ἨΠπηπο Εωτρίάαε Ίοευπι 
ἀεβρηαῦαι Τγοἰἰπίω ἵπ δορθοε[ίς ΑΠ: 
τἶρ. ν. 1146. Ηαεο ἅ υΙειῃᾶ 
7οπάεΙίας ερτεσῖε εσηνετιῖς: 

Ο ἁιδὺ]ε Ρετοῦίορ , Κἰαετ δε[εβεεπεη 
΄ζαπ τ Πεὺῖ ἄετ Ζομπει ὁ υτιεβίῦτε 

ἀγιῖη.ν 
Λεσγοεί! πιεῖ πυγηραετὶ τοπάοπι Ρεεπε. 
Επ ταπΚεΏ, εεᾶἰο ἁγιυεπιίτ 1 

ΟΥ /εῦαβε δἱεΥ πεΚίαγ αἰίε ἀαβετ » 
Ὠίε ἳ ῥαχὶ Ὁεγρεισθὲ, 6 ἄτακεπειὶ 1 

«Ο ἵορρεπ., ἀπετ ἄε ϱούῃ μἱέπαρεη 
Ὠϊαπα” δετς επ Ιασβιρειεσ. 

ΟΕ) ο {ἁ [11] ἴπ Γεῦις ΑΟὐΤΕΏ ν 
Ὥαεν Ὠΐτεες Ότοη πεί τιῖεὺὲ πο 

[τουπηό » 
72ετομῖκ! πιεί παηρ επ [εί ἵε Βοθγεην 
Μη 1γί πορυ: [γίεὮ οπῦε/εὐτθοιιῦ. 

Ηοες [ρεαϊπι]ηἰς σταιῖα ποβϊταα ους αᾱ- 
Ρο/(μή]ο ποια ραηίτες. 

-; Ὅς6. 242. Ἑλίσσων ἀθανάταις θεοῦ Σε. 
γ. α- | διο αᾳμοτες Ίπ θεμο]ῇς Ίερε- 
Ῥαιυτ Ρτο Εἰλίσσω», οαποὰ εται ἵπ «οἩ- 
τεκτα νυἱραιαπ: Ἑλίσσω» Ρας βετεῦας 
ορῦηυς ΙεἰάεπβΗΠῃ Α: αἰτετ 5. ἑλίσωζ. 
Ῥωζεγίιις ἵ ὢσμε((δ: , Ἑλίσσω» (οτ]- 
ο» Ὀεπάμπῃ ΡΓΟ εἱλίσσων, ΙΟ επῖπη α]]α5 
5 ἐπίριτος α εῇῃο ποη Ροῇει”. Ταπι- 
πιαιῖσι ἁἀμρίταταπε, ἨΗΙΤΗΠΙ 8ητε νεὶ 
Ροίς γοςςῃ Ἑλίσσων ε[ειε Ροπεηάα 

95Υ 

ἀϊπιπαϊο: τε {οϊ]ϊςσαι Ἱπνοσρτειιτ Α- 
Ρο[1ο. περιέπων τὸν Παργασώ. ΊΝιφο- 
βόλον τ) ὄρος ἱερὸν Ἑλίσσων' ' Όπις εσ- 
τάς ΠεςΙΕ Π]πά Ἱπεριε, οπιπῖ8 6εΠ- 
Γαῖτ {αηρετόα, Ἡϊτ Γεη[ας εΠει : γεγοί- 
μὴ» χορὸς τῆς θεοῦ. ἑλίσσων ἐν ταῖς Ὑο- 
ῥείοις τὸ  ὄρος. Ἱῆς νετο [εη[ας ατ εΏ- 
εἴαιατ, Γεπρεπόυπης ἸΝιφοβόλον γ’ ὄρος' 
ἑερὸν } Ἑλίσσων ἄθανάτοις ἠεοῦ, { Χορὸς 
γεγοίμαν ἄφοβος, Νονῖ, αὐεπι ηὶς οξ- 
Γεπαετῖι αὐανάτας Θεοῦ αἀρε]]αεῖο, 
Ἴλεαπι νοεαῖ ἐηηποτίαίεπι, άμασῦπῃ 1ρ- 
(ία. πιοτια] ριε]]α «Ἠοτεας 8δετει : 
Ηοππετεμπι Λεβῖ]]επι ἄθανάτη τέκε µή- 
τρ' νυ]ρο απίἀεπι ἀϊεεγειυς αύάγωτος 
θεῶ ν [εὰ Ιπ εποτῖσο ψετία τεξε νοςα- 
τυΓ ἀθονάτα" Ἱπ Βιτὲριάϊς Μεάεα ν. 
826. Ἱερίτατ χώρας ἀπορθήτου' φποά Πᾶ- 
δεε ΙΜ{, Εοτ, ἀπορθήτας Ππσείηπι αχ- 
Είτου, ὙΝο]αῖε αυτεπΙ πε ἁποίο Ὀία- 
ΠαΠῃ Πίο ἀεῄσπαγε Ρμαπ]ῇα, ομί εὖπε 
Έ(αιτε τεππρ]υπῃ εταῖ π αἰτέτο ῬαγπαΠί 
σο]]ε {οτυπι, «ερο]ία[ἔες εἴθε χορεύ- 
σαιμί σοι (Αβοπί) καὶ τή ᾿Αρτέμιδις 
Ἠγππο Ίηῃ ΙαΠ8Π Ίπιοτ Εοππετίεος 
κχν , Γϊαμα νεπαπάο {ατ]αῖα νεπῖτε 
ἀἰσῖτητ 1η εάες ΓΓάΙΟΙΠΙΣ ν, 14. Δελ- 
θῶ» ἐς πίονα δήμο», "ΜουσΏν καὶ Χαρὶ- 
τω καλὸν χορὸν ἀρτυνέουσα., ὃς, ῃοίξ- 
αυαπ ατοµπ ᾱ [βρίτας [α[ρεηάίε» 
Ἱγεῖται Σαρίεντα περὶ χροῖ κόσμο» ἐχου- 
σα ᾿Εξάρχούσα χορούδε Τα]1ς 
εἰοτῖ ραῖ ἀεῄάσται εΠε Ρῃωπίῃα: 
ἔρος ἱερὲν Ἑλίεσων ἀθαράτας Δειῦ Χο- 
ρὸς γεγείµαν ἄφοβο». ἵηπ Βιτίρίαϊς Ηετ- 
ου]ε Ευ, ν. όρο. Ὠε]ϊαάες ἀίσυπιως 
Ἑλλίσσουσαι καλλίχορον. 

Ψ9, 246. Ἀῦν δέ µοι πρὸ τειχέων 
Ηερθαε[ίοπ Ρ. 18., ἄδεηθ ἂς πιειτΟ 
ττοςβαίσο, ἐστιν, αἷε, ἐπίσημοι ἐν αὖ- 
τῷ καταλημτικά: δίµετρο» μὲν καταλην- 
τικὸν τὸ καλούμενο» Ἠὐριπίδειο) Ἰ ληκύ- 
θιον: οἷον τὸ, Νῦν δέ µοι πρὸ τειχέωνῇβ 
Θεύριος µολὼ} "Αρης, Ῥ]ας (εππε] ηαςς 
οείαπ 1η ῥεβο]]ς αά ἨἩερβαε[. οἰτπῃ- 
(ωτ. Ἰπ΄ οσά. Γεἷά. Ἡ΄ Ἱπιορτεταιίο 
Υ3ρ πια]ς ΙοςυΠΠ οζευρας {η Ίος γογ- 
ζε 3 {ία 



2.5 ΔΜΟΡΙΝ ΟΈ Ατάα ον. Ες 6 

{1 τοῦ δὲ ---- Εεξε 5εΠο]. ὁ δὲ ἂν- 
τὶ τοῦ γρ Ηῖς (ο]]οει γατίοπε 
τοάΚἷεν ουγ Ρλαἱο απίε ἀε[βάεναραι χο- 
ρὸς γενέσθαι ἄφοβος: ------ νῦν γαρ ἡμᾶς 

--ὁ παρὼν πόλεμος ἐκφοβεῖ, 

19. οἡ 3. Αἶμο δᾶϊον Φλέγει] ἹΜατι 
ερτερίε ἁῑείτατ πἰἱ πὶ [απριίπεπι [ρί- 
φαγε: τεὰ «Παγρίάεῖς [ία στοῖ π]πῖ- 
πιο τε[ροπάεπτ: αοά οἶίπι ἀεάεταπε , 
Ματς /απριάπει ἍΛῥο[]εηι ὑποεπαϊέ 
Μη] μῖο μγοί, «οττίρευς «Κἰπρίιω 
νετεῖς, Ματ Ρε θο[Η]ε ἐπεεπάί!, 
Δάὼς ε[ πολέμιος ὁήϊα τεύχεα ὃς πο» 
λεμήϊῖα τεύχεα Ρετιπυταπίµτ αὖ «4ρο]]ο- 
φῄο ο υ0ά, τ., ν. 625. 1ν., 206. ἅ τν, 
ν. 118ο. δε Ρεμ Δοδἱο πυρίαπι. 
ορίπος, αἷμα ὁαϊεν νοσατΙί --- Λἷμα 
εαεάεπι οὐ]όσπ ἀε[ίσηαες να, Ρ'ΟΥ- 
οἰδίίμς Ί Οραγίίοῃ. ρ. 374. 75. ἠαἷπ 
Ίπιο Δάῑι Φέι ΙΠΕΙΠΟΤΑΠΙΗΤ 1π Εωή- 
ῥίάἰς Ἠειο. Ἐν. ν. οἵ4. τ ὁαὈ]μπι 
πυ]]υπῃ ἄτ, αὐίῃ αἷμα ὃν Πμπιβσατε 
Ῥοιαθηε επείεπι Δείεριη νε 0111 επα. 
ετη {ιά αἴαετο, οοπνεπί8ιπε 

Ἠμῖο Ίοσο ἴαὶις Πσπὶβσαιμς, ὃς απ 
Ἅήανα ἁῑοί ροῇῖῖ Ίου [επ[α Αἷμα ὃδᾳῖον 
Φλέγειν.------ πέλει. Ἡειμς οΠ ΙΠ Ώσης 
νετίαπι Θεμο]ίοις πόλεμε» ---- (ὅκ- 
μαῖον τε[ρἰεῖε ἱπ]τία η οιτορΏες Ν ον} 
Ἰδιεγείρει τῇδε τῇ πόλει. ορτῖτηε ΡΕΙΠΙΗΠΙ 
Φλέγει Ἱπτετριοιατυγ Ογαηηιατ]οιις ὀμὲ- 
φεἴρει, νεὶ ἀνεγείρει, επεῖιαὲ, νΙὰ, Ο]. 
Αὐτε[οῦ. Δαϊιι. α «ε[εῦ. Ῥ. 108. ομῖ 
Φφοῄ[ες ἔαττε Ίοεις οὔνει (αθαταΓ: παπι 
[ια ν. οσΏ», Φλέγει πείτα νΙτεητΕ 
Ῥοβτισ ταπτυπιάσίῃ ν]οι αἴθµε ὥστρά 
πτει «οπξ, ο. Ῥατυίβωι εἰ {ἴσετοῃ, 
Τις, ὈΙ[ῃ. 11, 11. ῥ, 928 Όειη 
ἀς Δε] ππευ [ευτοριῖα ἀῑοΙ Πσηῃ Ρο: 
είς Αἷμα ὁάῶ», νετηπι εἰεσαπΙ[]πια 
Χεῖμα δὰ12). αἴυο ἵεα Γμ[ρίσωτ δμγίρί- 
ἄεπι ἀεῑιΠο: "Αρης Ἄεῖμα Δον Φλέ- 
γε Γάδ', ὃ μῇ τύχοι, πέλει. οήατς δο]- 
Πεαπι Φιοί αὐο]μίπογ, αυετ[ας βαπε 
δει ερεαί ἱεΙΙ]ε[ἰαίείη » δεΏο[ίαίτεῃ 
Αηίεπ. Χεῖμα δαῶν Φλέγει, ἀοξϊθ 
θά άΙαΙΠΕ πόλεμου ἀνεγείρει Οού Πίο 

Χεῖμα δν, ἵπετα ἀῑκίε κλύδωνα δορὸς 
Δοναϊδῶν ν. 6σ6., ὅτ ἵπ δυρρ]ίς, ν. 474- 
Μαρπίβος «ορύοε]ες Απιῖρ. ν. 68Π. 
Δορός τ' ἂν εν χειμῶνι προστεταγ µένον 
Μένεω» Πίπο εχρτε[ισι Ἱ]]μά Ρἰαιοπὶς 
Ἰπ ΑΡρο]. Βοσγατ. Ρ. 58. Ρ. οὗ ἅντις --- 
ταχθη., ἐταῦόο δεῖ µένοντα κιδυνεύει». 
«Ίε[εθυίως ἵπ εαὀεπῃ τε ΄ΤΠεὺ. ν, 116. 
Έυμα γἂρ περὶ πτόλυ Καχλάζει, 
πγοαῖς ᾿Άρεος ὀρόμενον «ςὉΠξ. βετη. 
ἡ{αγιπί Ὑατ. {εξ 111, 6, ΙΠΠ]ς 
Οµωΐηίις ΘΠΠΥΤΠΑΕΙΣ 11 ν ν. οἵ 6. Σὺν 
ὁ ἔπεσον καναχηὸὸν ὁμῶς. ἅτε κύματα 
πώτου. Ἡάντοῦεν ἐγρομένων ἀνέμων», 
ὑπὸ χείµατος ὦρη. «ἰεπιαπίς [οινανῖε 
που] Ιαποίςυπ ἀἰπιειγαπ Ῥγί/εἴαπμε 
δ. 547. Ἐ. Ιαὶ χεῖμα πῦρ τε δάΕιρν. 
Πῖαπι αὔτεπι νοςῖς Εοιπιᾶ(ῃ χεῖμα Τ{8- 
βίομς υ{αχροι ὅς α)Οῖ , ὅτ ἵπ ἀερετά]ςί 
ἀΠαπηοςῖς ἄριιὰ «ὐΓάΡΟΠΕΠΙ ΕτβρΠΙΕΠΙΟ 
ΙΙΙ» Ρ. 5ό9. 439 καλλίκαρπο ἀῑπὶῖε 
ΜεΠεπίασαπη τερίοπεπη: ἹΚαταβῥυτόν 
πε µυρίοισι γάµασι, καὶ βονσὶ καὶ ποίω- 
γαισιν εὐβοτωτάτην» » Οὔτ' ἐν πνοαῖσι 
χείµωτος δυσχείµερον » Οὔτ) αὖ τεθρίπποις 
ἡλίου θερμὴν ὅγαν. δίο Ἰοσῦπι Ηξιιη 
ποπ ἀυβίταπτεγ εογτῖσο 5 νενία [εουῃ- 
4ο νυ]ραδατιτ, πε 1ενίοια ΠΠΕΠΠΟΤΕΠΙ 
Ἰκαὶ βουσὶ καὶ ποιµέσι», ' σα μμβοπί ποι- 
µέσσων  Οταεσςυπ ε[, Ατιϊοϊ σετῖς 
ποπ αὐπίτεῦατ 1 ταρὶοί {εΠαΓΙΗ5. 

Ὑς9 ος]. ]οινὼ ὃ' , εἵ τι πείσεται 
Άπια Βαγπεβιπι ναΙσαῦατΗΥ πείσεθ π-- 
τώπυργος ὄδε φαΐ: ἈΒαγπεβιω πείσεται 
τε(μευίες ἴη οτα οτί 7 Ἱεμεπάυπῃ εδ- 
{6 πρπεης οὗ πιείτωπῃ. Ότωπιια 
τοοερίε πας: Ρις ν]άσται δι Δᾳἱ- 
λετίω. 1 Ἱερίται ἵπ ΜΠ Τ,εἰάρη[- 
Όωκτ νΙ. δοΙο[ίοη ἵη ν, 615, νη]ρα- 
τασι 6 Μ{, ὕατος, 6ετεγαπῃ Ἠπος 
8ΗτεΓ, 8ος νυἰσο βτ, εερίΠε ποππυ]- 
108, Ἰπάίσδε Ξοο]ίοΠ, αιοὰ {ωρροθἱ« 
τας Αὐσυπ, Όοαὰ, Γράφεται. Φοίισσα 
χώρα: κατ εὐθεταν. ἵν ἡ ({ς (οτἴθεηῃ- 
4μπι}) ἀπὸ κοινοῦ τὸ πείσεται. εἴ τι πε[- 
σεται ἄδε γῶ, πείσετοι καὶ Φοίισσα χώ- 
ῥὰ- ΙΏΙ νμίδατα {6Π1ρειο Π]ε]ῖοΥ νίάσευγ. 

γε, 



ΙΝ ΕΥΕΙΡΡΙς ΡΗΟΕΝΙΕςΑς 

"τς, ο57. ᾽Αμϕὶ δὲ πόλιν γέφος] δαϊ- 
Μετί Ἱπ (εμεάϊδ: , ζεις ἀεὺεῖ ετ- 
2» Ἰποεθαῖοως ἀῑπιείετ εαίαῖ. {είδε 
» {ρι ᾿Αμϕὶ δὴ π. ».᾿ {π 
ὅς, ο6ο. “Α; "Αρης τᾶχ) οἴσετοι 
οἶῖπι 9«µοαμε Ιεέίαπι ΕωίΠο Ἰφμει ε 
5ΕΠΟΙΙ5. ---- τάχ) εἴσεται. 4Η 81η Ι6- 
ἔοπεπι Πς Ἱπιετρτειαςυτ (Οταιηπιαιί- 
οὐς: ὃν µάόχην ταχέως γΣώσεται- ὁ πό- 
λεμος: πευττί Ἰεξεοπί ῬοϊεΓίς αεσοπ]- 
πιοάατ, αιοά Ἱερίτατ ΡίδεΓετε: Ἡ 
μάχη» Φέρων τοῖς παισὶν Οἰδίπου ταχέως 
πορευθήσεται, μίας αἀποτατ]οπ]5 αμέξοτ 
{οπῖριυίη ξοττε τερετεταῖ ἵπ {πο (ο4[- 
σε: “Αν Αρης τάχ’ ἵξεται. Παισὶν Οἱ- 
δίπου Θέρω» Ἐςκ Π]5ἀμαῦδις Ρο[Ιτειη!ς 
αἴτουιτα νίάετατ ε]σεπαα Ιεέξῖο : πει- 
ΓΑΠ} ἴείπετε {ργενετίπι: ἵξετοι Φέρων 
τπιµπιάεπι Πρηϊβσατεις, ἃο οἴσετοι , 
νε] ἄξει Πος υ{α ρατῖοΙρίηπι Εέρων 
φεπίεπαἰ νετοῖς [οἱες αὐ{ηηαῖς "Ἱκω. 
Φέρων Ἱεσίτατ ἵηπ «ε[εθν ΓΠΕΡ. ν. 4Ο. 
Ειτίρ. Οτείίε ν. 855, 1639, "ΗἨκει- 
Φέρων ΊΏαποπεπις ἀῑχίτ αριά «41δε. 
Σι, Ρ. 468. Ε. ὃς ἄν, Ρ. 676 Α. Ρο- 
Μεύοτπεµς Ναοτατ]τα. ἥει φέρω». ζ-αἰ- 
Ιπιαεύως Ἀγιηπο Οετετῖδ ν. 124. Λευ- 
κὸν ἔχρ, λευκὸν δὲ θέρος καὶ χείμα Φέ- 
ρρίσα Ηξει καὶ Φθυόπωρο»: Τα 
Ἑυπ]ρίαεῖς. (αίπεὮ πιῖμΙ ααἶθεπι αἰτεΓα 
]εξίο Ῥετρίασει: “"Α7’ "Αρης τα εἲ- 
σέται ϱ]]αισὶν. Οἰδίπευ Φέρων {- [1γμογαν 
Ἐρυγύων" Ἱπ πηης [ευίμίῃ, αὐ 1ο, 
αμειη οσμο]ίαίτα. ἀεάις,. ἀῑνετ[απ ας- 
εἱριεπόμ: φμοά (Ῥε]]απι) βτοίπις ἵῃ- 
ἔεττο {ε Μίατε ἰπιεέβει οεμιξ επ{τή 
Οεαἰρί Ιβετὶς α Εντίς αἰίαίμηι σε: 
ται Ατίσηπι ες εοπιπ.α015. ἀῑαὶεξεῖ 
Τ/ώσεται» ποιαπῖε Ἰορτίάε; Πῖο. Ώε 
Ρἰεταπιασες τε[ρἰεἷς «4σί/ἐυρθαπίς ε ἴΝα- 
Ἠπδις ν, σος. 1 6:15 ν, 1142. Ἱερι- 
τα Τάμα ὁ εἴσομσι". Ἀοο, ἃ «4ε[εὐ}- 
ἴεωπι ε ΟΠοερῇ. ν. 303. Ίζχ εἶσεται . 
Βτπαι εδπι, ϱµοπι ἀῑσεδαιη, πο[τί 
1οοί Ἰεξίοπειι :. υὐἱ τόκχ) εἴσέται ---- 
Φέρω» νεπυ(ϊας εἰ, ὅς πε [,α]π]ς ο ὐἶ- 
σσ Ῥοδεῖς Ιρυβτειῦς. Ατοϊσπιης, 
αμο γειοί5; ἱπρτίπι]ς οὔσπο/εεπαί Ροἰ- 

σ9ἆ 

Ιεπιίδας απε Ὠπῖο αἁβηῖ Πρη]βσαια, 
ῬατιϊςΙρίοτΙΠῃ ο Ἱπτετάυπι ὅς αἀῑεέ]ίνο- 
τΗπ., ας τεξ] οδ[Ως {αθΠσίμπίυξ: ρτες 
οστετῖς Ετεαπεηπίος Ἠυπο Ιάἱοείσπιυπα 
δορῥρείες 5 ἀοξῖ ποπ τεααίτεΠε Ἰη]1ας 
υ{ως εχεπρ]α» αὖδε ΡοιετΗπῖ δΗμπάθ 
τερεῖ, ὅς εκ Ηεηγ. δίερθαπὶ Αρρεπά. 
ὰε Ὠ]ε]. Αιε. Ρ. 162, 163. Βαἰΐδαί. 
1οἰξετδίθ αἆ Αἶασεπι «ορῦ. Ῥ. 2409 
949. αριπππα ἁαῦυπε ΕτιδϊϊΠ. «Αὕτε- 
εὐΙὲ Ιιεβίοπες5 Αεϊῃαεπ. Ρ. 18. Νε 
αμ (απεπ ἁἀυδρίτες,. αρυιἀ Ειτίριᾶετ 
ετίαση Πα τα]ία {απι ἐτεαιεπείΠΊσια. νά, 
Ἠεσυῦα, ν. 906. Οτείε. ν. 575, 62609- 
Μεὰ, ν. 45ο. ΗΙΡΡ. 56, 5ο4. 466, 
892. Αἷς. Υ. 148, 443. ΑΙἀΤΟΠ. 
726. 815. ἨΗειας]ά. ν. οο6. ἘΠείο 
ν. 445, υὈὶ τεξε Ἱερίτας ἵπ Εἰογ. 
ΜΠ Ξὸν τοῖςδ' ἄζπνος οἵδα τλὰς πορπᾶσ-- 
ΩᾷδΙ)ο- 

Ὑε. οόσ. Οὐ γὰρ ἄδικο] ἵπεετταπῃ φ. 
4ὖ Οοαιοῖς αμέξοστατε Κἰπρίις ἀεὰε- 
τε ἄδικος: Ἀἰτεταπ, ΜΠ, Γεάὰ. ὅς 
Εἰοτ. ΠτπιατΟΙ, ὅς πε εοπιτονοτ{ᾶ- 
Ρεπυ/ηΗη » τενοσαν]. ------- Ὑδ. οὔ7. 
Αἰπρίισα [εαυμίυς Ρίο, Πο, ὃς μὲ: 
τέρχεται. δόµονς γ. οπι]α νοςε ΤΠαῖς 
(ᾳααπι αρποίεαπε ΜΠ. Γεἶα. ὃς Ε]ογ.); 
{οτ]ρεπάηπι ἀμχί: Ὃς µετέρχεται δέ- 
µονς. στοῖᾳρ., ουῖ. πποτο ΟτΙΕΙσστηπι 
1Πις αενί, ποηπιυ]]ῇς ταγταπ {η ]οοῖς- 
Οοάΐςσες υΊόετατ Ἱπ[ρεσίΠε Ρατίβπος 
1Ώ 1116. ρταετεγπή επ εοπιάεπι νοσετα: 
σετ[αῖ ποχίατη εἴεσεται ::- Ηῖς βαιίε- 
ΤΙΜΗ ΠΙΤαῦΕΤ, οὐῖ ., Φε, αῑξν 

966. ἐρμᾷ ποπ ε[ὲ τετρ. [νά πο- 
71ΕΠ 5 Ίίαθιιε Ὅεχ/ι [εηιεπ1ῖ ἕς [ῥυτίωι 

εἰ ἔ εἰἰπηήπαπάτα : εθ-επῖπι ]ετναῖο 
ο ΠΕΙ πειμίημαπι [0Η :”. τα 
{οτῖθεης αβίπιωπι αά. νΙειτα- ποῦ αά-- 
νετιεῦαε νὶς οΡτίπδ, οὐ]Ης ΡΟΕΙΘΙΑΞ 
οωιτ] ποῖΒ, ΠΙ{ Ίασι ρτοίῖατει ΙαΝ/α{εο- 
Πείνει. ρυβ!ἰσαιᾶ, 

ὃς, 268. Τὸ μὲν πυλωρῶν κλεῖθρα Ἰ 
Οοάσες ο αλεύρα ᾿τερίπε[εηταπι 2 
κλγθρα τάππεῦ ραπιαι Ατῆςο πιοΓὲ {επ]ῇ- 

εωσα 
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ἔαπι αραιά Εωτρίάρη, ἵπ Ηἱρρο. ν. 
«77. 898. 1ραίρ. Ταυ5. ν. 90: 1394. 
Ὥσις, Ειτ. ν. 312. Πε]επα ν. 1196. 
ορυά «4γί[οβ». ἵη Ψείρίς ν. 1475. 11γ- 
ΠΠ. ν. 264. Ατοµίι ΠΙΟΙΘΙΠ πι 
ἀίσο.,  Αιιῖσος Ιπιε]]ρο τεςεπτίοΓες 
Ειγίρίάε, ομ]ή5 αενο { ποπἀυπι Εαΐε 
Ἰουΐίσασι Ἡ Αιμεπίς τεσοδρίιά , - 
δἱαπι ποπ ε[, απΊῃ μλείθρα [επΙρ[ετίεν 
ἅ κλεῖδας Ἰοηές κλήῖθρα ρτοπυΏςἶᾶ- 
χαπε ὅς κλγηΐδος. Αιτῖοί «ΟΠΙΙαΧεΓΩΗΕΟ 
1Π τα]ια Ρο Εας]ιάΐς εετίε Μαρί[α” 
ται 1η Κλήῆθρα, κλῆδας" ἵπ υ{απ αα: 
ἴσιη τεσδριῖς [ομίσίς Πτονίς, νετ 4ὲ- 
ΓοΦΙὲ Φυβροσις, ὃς Εωπριάαε [ει]- 
υέπαάί {ατίο Εωῖε 1Π Ἱ]]απι ραυ[ο τεζεῃ- 
τίοτεπι α Οταπιπιαι]είς (ταπςιηυταῖα : 
νάσαται Φ6Πο]ίοΠ Ἱπ ΕΠωη. ν. 688. 
ουαπιῖνίς Ρτε, κλήδας Ἱταφιε τερε- 
τ]ας {π Εππεπ. «{ε[ΕὐγΙῖν ν. 830. ὃς 
{π Εωγρίάϊς τοσα», ν. 493. Οἱ 
ρευ]ο 4πτε «Ρρτο[ῖαι ἱυῇσηίς ἵπ 0ο, 
Ἠ]ογεπτίπο Ἱεβίο: Δούλη υγ] γραῦς 
Ἑλλάὸ” εἰταφίξομαι: ΡΤΟ εἰς δόµους ἀφί- 
ἔομαι. Βιαετετεα ἱοσιπτηί ἵπ ΕυΠρί- 
ἀείς ἔκληε: κλήσατε: ἄκλγστα" ἵη Τὸι- 
ο 1αἰς 11, 6, ΧΝΗΙ, κλγστὸν νυ]ραια 
κλγστὸν οπιοροπῖτ Η. οἱερθαπιμ Κλει- 
στὸν Ρτοευ] ἀλοίο ἀεάσται Ί μογάῑάες 5 
τεᾶε Πτα[πης ἵπ 5. νι {. 6, ΕΧΣ, «λεί- 
σεῖς σεπιΙηΒΙΠη εΠε ετεάἰαἰτ [οπἱρτμΤάΠη, 
Ῥαπ]ο Γαπι τατίοτα» 686 πιειποΓαητυτ 
αρυά ΒΙπΟσµΠΙ Ῥ. 608, 55, οοἩ: 
πα, Νηρῆδες, Βρισχδες, Ἄρυσήδες, 
καὶ Καδμηδες' Ρτίπα Γοτπια Ρρτοίῖαι 11» 
ομότ]ες αΡυά ᾿ Βμγρίάρης Θ]σήδος Ιπ 
Έππιεη, «4ε[ΟΡΥΙΙ ν. 1929. 84 Ι[απη᾿ 
ΡΟΓΠΙΟΠΙ Εωθγατ α Οταπιατῖς 6 ΡοΠτύΠΙ, 
υοῖ Γοιῖθετο ἀομίε «4ε[εγίω Θεσεῖδος, 

Ἡς. σ7ο. Ὁ καὶ δέδεικα,Ἰ Ου Πῖςε 
Ἱερὶ πια; Ὦι καὶ δέδρικα" Ταρτα Γαῖτ 
1πάϊσαταπι αά ναί [υπ] 157, 
{α Γεααεπεί, ῥτο µεύᾶσιω , (αποὰ τᾶ- 
πποπ Ἱρίτατ ἵη ΜΠ: Γιείά,) τεέο δατ- 
πεβι ὃς Κρις νωἱρατυπς μεθῶς 
αναίμακτο χρόχ. ςΟΠΙΙΠΟΔΕ Πο απορᾶ- 
Πας ονἰτατωι {εάο αµατία. Θα] Π0ί 

ξ- . 

νε]ῖε αἀποῖαιῖο γειετῖς Ὦπαγ{αίοσῖςς 
εχρεπάετι α]οῖ, Είς {ατῖς εγ{ε ἀῑχίδ- 
{6 απτίαμαπῃ Γοττε ]εέοπειη οὗ προῶσ” 
30. ΠΠτιοπίρας ἵπ Γαοἱ]οτείῃ Ροπ- 
οἶατα Εα[Πε ἀεπιμιαϊαπη. 

Ὑς. ο/». "Ὄμμα πονταχῇ διοιστέον 
Ἰςἀνεῖσε καὶ τὸ δεῦρο.] ΝΙΠΙΗ οται σαι- 
{6, εἰ πανταχού [αο[Πτπετετ ἰπσίως 
1η Ἰουῦπ νυ]ραια πανταχή:' πΙΠ ααοά 
1]]αά 1Ππ πουπι]]ῖς τερετίτειατ Οοάἆ. 
με οετῖε ρτο[ῖας ἵῃπ Πμεῖά, Α. ὃς ΟµΠ« 
ταυτῖς. ευ]ας Ιεέτῖοπες αἀποϊατυπί βαγ- 
φε[ίις ὃς Ρἰετβις: ὄμμα παντα χοῦ στρέ. 
Φω» Ἱερίαν Τη Βιμγρίαίς Ιρβί6. Τατ. 
ν. σα. Οἱ (αἴπεπ αριά -«Ατίοσῥαπεπι 
1π απι]]πῖς ]οοῖς πονταχή, ααξ Ππε 
᾿οοπίτονετῃα {ππιτ εκ Βυηρίάεϊς εκ- 
Ρτεῄ[α. «οπΕ 3}ο. Ταίογ αἁ [ωῇαπι ρ. 
ο. Ἱπ Οοπιίςι ΤΠε[πιορΠοΓ. ν. ο66. 
Ἱερίεαν: Ἐπισκοπεῖ δὲ πανταχῇ / Κνυ- 
κλοῦσα» ὄμμα χρὴ χοροῦ κατάστασι»: Ίι- 
γ{ριαἰς εί Ἱπ θΠωη]ῇς ν. αό6. 
δύ ἄστεος Κυκλῶν πρόσωπο» ἠλθον. Παης 
Ίοσυπ ποβταιπααε απ] γε[ρίἰσῖε {γί. 
[ἑορῥαπες» ομῖις εβ ἵῃ οαἀεπι Εαου]α 
ν, 67»... Πανταχῇ διάῤῥφον ὄμμα { 
Ἱζαὶ τὸ τΊδε καὶ τὰ δεῦρο πᾶντ' ἂνα- 
σκόπει καλῶς. Ὠαες {ει1οευςί Ίουυς οῦ- 
νετίαρατατ Ἰμτριαἰς επ Ότε[ῇε ν, 
1261. Δόχμια νῦν κόρας / Διάφερ᾽ ὁμ- 
µότωῦ / Ἐικεῖρεν ἐν) (οοπιτα Ρμαπο 
ν. 98. ἸἘνθένδ' ἐκεῖσε) εἶτ᾽ ἐπ / Αλλη» 
σκοπιά». Ῥτορεποάσπι Ιπῖειρτειαίὴς 
επεεα Ἠετοα]ε Ἱπ Όεια ν. 48ο. Οἱτ- 
οωπι[ρίερ, ----- ΡαγεΙΊΦΙε ἴπ ΟΊΊΠΕΠΙ 
φως ἰπφιίτεπς εαὶ. Αἰτδιζμ Λεῃ. 
ΧΙΙ, ν, 158. Πιο αἰημε Ότο αεῖες 
οἰγοιι{, ----- Ὀυιοδιαπι πυ]]υπι εξ 
αὐῖπ ἀερίανατα [πι Ἠαςς 1η «ἀγί[ερθα- 
πὶς ΤΠΕ[πΟΡΜΟΓ. ν. 4ἃσ. ἸΚαὶ περι» 
σκοπουµέγἠ κάκεῖσε» καὶ τῶν” ἐν δεξιᾶς ,/ 
Μὴἡ ξυμφορὼ γενήσεται τὸ πρᾶγμα" 9εᾷ 
Ί]υά Ροτοτίς ἵπ ἀμδίτατίοπεπη επάετε, 
τεξσπς τοβ]ταεΓΙπ ἆμο ἴο[Γβίπειτος 
σατα]θέσος, Ἱερεπάο: Ιύκλῳ περισκο- 
πουµένη, κἀκεῖτε, καὶ τὰ τῇδε | Ἐκ 
δεξιᾶς., 0) δυμφορὰ γενήσεται τὸ πρᾶγ- 

μις" 
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μα. νἹάεαπιατ αἆ ν. 9). ποϊαία. οἱ 
Ἐύκλῳ ραι]ο τεπποτῖης 8 νι]ροιο Κα), 
οετῖε τᾶ τᾷδε 4πο Επετῖτ πιοὰο «ΟΙΤΗΡ- 
πάπας Οτἰίσομπῃ Ίατετε πο ροτετῖς: 8)- 
εσπι απτειη βαῖς ε[ε [εό{, απο [αρεγ]ας 
Ῥτοίατα ἀεπιοπ[ταπες αωίρως {πεσεάας 
εκ Ανίους Οοπῖςϊ ν. 424. 1 ταῦτα 
φὰρ δ) πόγτα . καὶ | Τὸ τᾷδε, μαὶ τὸ 
μεῖσε, καὶ Τὸ δεῦρο ------- Εαπρίάεα 
Ἀο[τα ρετ[τῖηρ] νε(ετες αη/παάνετις- 
τε Οταπιπ]αΙοΙ; Ἱερίτας επΙω ἵη 96βο- 
Ίΐς: Τοῦτο ἐκ τῶν µηδέπώ δίιδαγθεισῶν 
“Φοιισσῶν Φησὶ, καὶ τὸ κεῖδε καὶ τὸ δεύ- 
ρο. καὶ "ὅλως πολὺ παρ πᾶτι τοιοῦτος" 
αυαε Ρρο[τεπια Γεπία ναςθης, Γαςῖ]ε 
{8ΙΠΕΠ, 6 ΔοΠμο]ῖο ε ν. 317. Πο ρο- 
τειαπε ουτηρί : καὶ ἕλως πολὺ παρχ- 
πλήσιον τὸ τειοῦτον. πὈί Ρταετετ αἰῖα Ώτες 
αὔοαιε Ρτο[ίσπε νε]αι ε Ρπαπ]ϊς Κυ- 
φΤρίάαε: Εαὶ ἐκεῖσε καὶ δεύρο µηδέλως 
τίσση. ποβτυπι Γευατίυπῃ, {άἀχεῖσε καὶ 
τὸ δεῦρ2. 9} δέλος τις Π, ἵη 15 π]εῃ- 
ἀοίε {Γεοτῖρεῖς ἀετεχῖε νίτ Ἐτυάῖτης ἴπ 
ἹΜήσε]]. 0 Υ. τΙτ. Ρ. 108. ἔτσς- 
σαεηταῖ ἰ]αά Εωπρίάες: ε{εταπιεη ὅς 
πὸ κεῖσε δεὺρό τ 1π δορῥοεἰς ΤταςΠί- 
η] ν. 946. 

Ὑς. ο]7. “Απαντά γὰρ τολρῶσ: δει- 
νὰὼ Φαίνεται. ] Οπιπία επῖπι αιιάεπαίδιις 
φετίομίοία φἰάεπιω. Ὅμαπιο τεξῖας 
Ειγίρίάαε πἹεπτετη οερῖτ τοῖς / ΊΝαπι 
ομηξία , ιαπιοῖς Γοτήίδης, Γαοἰμπί πιθ- 
παπι, Ἠο[Είο φιοῖίες Ρετ οἱ» εατριηή 
"ΦΙΩΠ. Φδεὰ Πτ 5 [επίαςδ., Π νοευ]ᾶ 
Ίναπι οπιτιατατ, σετας αΠΠςδτετΓ , 
οοττ]σί ἀεῦιετας: "Άπλζτα καὶ τολμῶ- 
"σι δε Φαίεται. ἵῃπ Μ{, Γεἷά. Α]ερῖ- 
ΤΠΓ: ἅπαντα γἀρτοϊστολμῶσι: νοτεως πε 
αυῖς, αμά ποιπεπ {αὐβίεαεπάο» ΠΟ- 
Ῥϊς ]ῖπο ἐεχιυπάα:: "Απαντο γὰρ 
τοι... δοβροος ἁνθαπι ἵπ δἱοὐαεί 
Ἔ]οτί]. Τατ. να. Ρ. 06. ἡδ. Ἅπαγ- 
πο γὰρ τοι τῷ φοβουμένῳ Ψοφεῖ: πεαιΙε 
Ί]απι πες {8Πε τεσερίαιη 1π [επατῖο 
ποίῖτο Ἱεέίοπεπῃ Ἠτιπεῦίε: οἱ δειλοὶ καὶ 
τὸ σώζωτα Φοβοῦνται, Ἱπαυῖτ Ρἰμίιατοῦ. 
Ἡ. ΘΥΠΡΟΘ. ΝΙ1; ῥ. 682. 6, ἂςἘ Ροπι- 

"Εαοῖ]ε εοπΠαδῖςς 

995 

Ρε]ο Εαπίεπιε 1.1ραπης ΝΤΙΠ, ν.ς. --- 
Ρατεί Ηἱε [ταροτεπι Πήολοτῃ Ὅεπτῖς πε- 
Ῥιοτάπε: ταῖς ἀῑσεῦαταν Ψοφοδεής: νῖᾶ. 
6αχετ, αἁ Μ. πιοπίπ. Ρ. 10ἱ. ΤΥ- 
Τ8ηΠΙ  άπο5 ΟΠ)Πες εΕΓΠεπε συ!ᾶς» 
{έπιρες ἵπεεάυπι ατα]: «Ἀεποβξομ Ἰπ 
Ἠ[ετοπε Ρ. οο6. ϱ. οἱ τύραννοι πάντες 
ποστωχή ὡς δι πολεµίας πορεύοται. 
ορά Ίπιετ Ἠοῄςς νεαυεῖρυς Ἅπαντα 
καὶ τολμᾶσι δεσὸ Φσίεται, (απδέα 
σικαπιοὶς [οτί Γαοίμπέ πεί. ὃς 
39 Ευτὶρίάε {(οἩριαπι ΕυΙΠε ., Ὠοξτῖς 

πε Ιπιε]]ΐσαπε Ίαε 
ποῄτα (αξσιαῖν ποβηυυ]]α ἆἁερτο- 
ΠΙαΙΠ, αὖας πε (ταεςσε απἶάεπι 1ητε][ῇ- 
6εηῖες, αὐαππηνῖς πῄπαια πε, υπῖνει- 
[α [αάίαπι: Ἰαὶ Ρτο καίτπερ αυυπα 
α]αμοείες Ροίµοται Ἠοπετις , νε]ατ ἵπ 
Π. ΕἘ. ν. ὅσπ. “Έκτορα, καὶ µεμοώτα 
(μόλα περ μεμαῶτοι ἀῑχῖτ α11Ρί:) µά- 
πῆς , σχήσεσθαι δίω: ἅχ ἵη ]].ο, ν. 209. 
Ροξταε Ριοε(ετεῖπ ος π[α, Ρτο φιια!α- 
ψίς, ἱαπεί[β, νοσπίαπι καὶ {τεηιεηῖδ- 
τωπῖς {εὰ αα]νῖς ετῖαίη {6ΠρίοΤες Ας. 
τοῖς {οπρτοτίδις Ν. Ε. πιεα απ]άσπα 
Τεπτεπτία Τα τα] ποπ ἀεδετεπι οὉ- 
τα] ς αΠαπιαπῃ {ες5 εΠ. εχετιρ]οτυπι 
Ἰππας α{ά5 οο]]οσίτ ΟΙατΙῇ. ο. ατού. 
Ἠγει[επίως, Ῥαμσα ᾳἄοαυε ἀεάριαι α- 
οοὐ. Εἰπετις, πτεταιε Ιοςῖς δΗ ευ] 
Πίο Ἱη ΟὐΠειν. 5, Τ. 1. Ρ. 344. ἴ]]α 
ποιϊςκῖπ Ν Ε. Τ τ., ρ. 78ο. Α. Όυπι 
Ἰαυάαε ΠΗεβοάϊ νοτίαπῃ ΒΙ/πετας, Ρτος- 
τἱ Γαῖτ α Οταςτῖο πιπτβτυς, πιση({είτας 
{ο ο«ποαπε Ῥαταπ νεταπ Πας Ἡ [ας 
νῖπ ΠαδυϊΠε ρετ[ρεξίαπι: νυ]σαῖαπι 
Ιπ Ἠεβοίί ν. ασ7. "ργ. τοι {ο]μεῖ- 
τσΠει Οταευδις, α πεπηοϊΐδεες καὶ 
ΡΤΟ Ψσίπερ ροῇεαπΙ, ρατῖοῖρἸς Ρτεε- 
βί. Ουυα αυτεσ [αεῖς ΕτεηπεπίετΗσ» 
60 (αΙΠεΠ Γεπία ταγῖας Ἰ]]αά καὶ τερε- 
τΊετατ αραιά Ττορίοςς», ἄτθπε εατη {ος- 
{ππ οὐ οαυίᾶπι 1π Ἠρο 1οςο ΡΓωπ]ῇ. 
8 Τεϊο]ο ἔπετας ἵπ γὰρ πιαταευτῃς Τῃ 
Εωγίρίάας οιϊάσπ , Ύμέε {πρετίήπε, 
ἙαΟὺ]ί5, ἔοττε πυ/[ρίσπη α)δῖ , Ρταστετ- 
σαµαπ Ἱῃπ ΕΠΕΠ ν, 7α., υδί ποη οτ]- 
πηαανετ[μίῃ ἀεεερίε Ίπιενρτειες: Ὡς 

αν 
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ἂν τις αὐτῶν , να) νεὼς (Μ{. ΕΙΟΥ. ρεῶν" 
νιὰε ν. 199.) θρώσκω» ἔπι, ἹΝώτον χα 

ραχίεὶς κλίμακαε ῥάη Φόνῳ' μὲ [αίεπι 

εογώπι αἰἰφμῖς, εἰβ πανετη ἕωπι Τι Ηἱεπὸν 

(μοι. Ποπρὲ, που Ποπ) ἴπ 

Ίογαο 111 υωἰπεταδιαν Γσαίας πρι 
πε ευπ/ρεερατ: ἵπ 1ο αἄοθμο Ίοεο 

ἀἰ[ρωτοτί ροιεβ: που ἵεεῃ Ἱη Που ες 
Εωηίρίαϊς Απάτοπιεάα αριιά ΦἱοάΜΙΗ 

ΤΓϊε, Εκνχικ. ρ. 592, 49. Ραὶ δεῦ- 

λος ἂν γὰρ τίμιος. πλαυτῶν ἀγήρ. 3υΡΡΟ 
οἷες Γταση!π.. νν 1218. ϱεῶ σ’ εγὼ 
Ίζα) έρθε ὢν, «ἀραῖος εἰσχεὶ βαρύς. 

Ίάεπι 1π. οιολαεί Ελἰοτ. ΠΕ] εκτ. 
Ῥ. 584. 5α. Τὸ πολλὼ ὠρούδα, καὶ 

μαλῶς εἰρημένο. ἵμπι Ιἰία πα. (πια 

αἰς Ριίετε ἀἶδία, επείάμπι απίπιος. 1ο- 
ευ εκ. Αἴασο Γωοςιο ΡεΠΤΗΙΠ Ἰ0υεῖ ϱ 
Οἴσετοπ. Ευ(σμ]. 111. ς. 29. ΟΙ Ρο” 

Ώτεπια Πο Ι,αῖπο ορηγετίας Οἱ ία 
αἱ αἰος ἀῑδία ἓν ῥταεσερία επεἰά ση : 
πα]ἱεπὶ ποσιε Ὠδες πεο δοβῥόσίεα ἱεη- 
ταΠες Π]. Βουβίοτίμς, πουῖς ΤΠ 16 εΤΟΊΙ. 
Τυ{ου]. ῥρ- ο49. Ἱερεπάιῖη Ταί 5 πο» 
κρλως εἰρημέα, Φεππε] αἰευί ἔωτιε 
νίἀειῖ Ρροῇντ Ίου {εηἱΠ καὶ ορµά 4ὲ- 
εὐγίωπ ροπὶ ἵπ Οποξρα. ν. 107. 
ἹΜέμνησ᾽ Ὀρέστου, καὶ θυραῖός ἐσύ) ὅμως. 

Π.ὰ οῦ 6 , αἰιαῖπ Πωρτα ἀῑκί, ΤαΕἱΟ- 
ποπ», πε ἀωθιιαιίοπο ἀσδιεται ἵπ 
ευπ νετ[απι τεεῖρί (απιετί οοτΓεξδ/Ο» 
με [οτῖδεπιῖ» νοὶ κεί ἵπ Ιπεο. ν. 
Α5η. ἱερῖευτ, κεὶ στέµοργ ές ἐστ᾽ ἄγαν. 

β οεἱ, ους. εἰ Πἱίς [Καὶ ποπη]πίος 
ΡταεβχΗπ] » [8ερε ποτατ θΗἱάπη». εΧ ΕΠΙ: 
Ρἱο. Πι Βἰπάατί ἀῑέίαα, 84 πο Πτα! 
Βατρίάειιη ἀἱρεηιει «οπ ραταράυσ 
ο Νοπι. Οἆ ια, σ4. ἐν -- Δαιμορίοι- 
εἰ Φέβοις / Φεύγουτι καὶ παῖδες θεῶν" 
ΔΒιοεὐγίίᾷες αριᾶ «ὡνούαεμι Τε. Χ. Ρ. 
το7 ο. Φρένα καὶ πυκιυᾶν Ἐέρδος ἆν- 
(ρώπω βιὄται" ΠὈοτίομπι ὠγθρώπω ποῦ 
«6ριστας {οἱ]εϊταΓΙ. Βκβαι αρμά ευπι- 
όεπι ΡεπιρεΙί ΕταξιησητΙῃ ἰπῃβσῃε 
πιεπάῖς ΙΠποιΙπαΠΗΙΠΠΗΙΠ , Ες, ΙΣΧΥ, 
ῃ Πίο Ῥαγεμίες ἀϊουπτυι ἐβετῖς θλκύ- 
δεις καὶ ἐσυνέτοις (Ρ. 461 6.) εὖ µά- 
πι φοβοειδέες καὶ ζοφεροί, «ΟΙΠΙΡ5 {9- 

4ες:΄ εὖ µάλα , καὶ ζοφοειδέες, Φοβεροί-- 
ειίσηι ππογέμί, υαίάε {ετγρίίεε. Βἰαίο- 
μὲ, ο Ρεπιρεᾷ Ρε νετΏα τταϱΠοΠΡ- 
πε, ἀἰεμτίωτ, τοῖς κακοῖς (ἀπιότες }' 
εὖ µάλα Φοβεροί. 11.. ΧΙ. ρ. φ35. Δ.- 
ἹΝοππυπαυσπ, Ὁυρί Γαὶ τερεΏτΏτ», 
εκ. καὶ ἐν οοπιτοέΗ!π, κἆξ τεβίτπεῃ- 
ἁμπῃ ν νε]ατ αραιά Ορρίαπ ἼΚνν. 1. 
358. Πῶλον ἐπιράφοι, κῷν νηδύῖ µη- 
τρὸς ἑώτα. ἵπ Πωπριαϊς Απάτοπιᾶσης » 
ν. 777. ἱερίμτ: ὧο᾽ ἄρετα ἸΚοὶ θᾳ- 
γοῦσι λάμπει" αιοά- στοβίµπι, 6αἱαχε- 
ΤΙ 305. που οπεπάϊε; οὔ(ι {ετῖ- 
υἱ ἀεθενει κά) Λαγοῦσι" τεξτο {οτἱρταπ]- 
Ίῃπ εἰώφδόεπι αριὰ ομίάαηι Τη ν. φήμη: 
Ειασπιεηιο: Φήμη τὸν ἐσθλὲν κάν µυ- 
αοῖς. δείκνυσι γής φποὰ «4ε/εὐἶπες 841: 
ρμίΐς Οτας. εοπιτα ΓΙΙΠαΙςΠ, Ρ. 18. ν.. 
1σ. νά, ΒΗΤΠΕΙ.. 1, Ρ. σι. ν. 260. 
Ίπ εἰαδάειῃ [επιεπιῖαε ἀῑ6Είς ποΡΠΠ- 
οὔαπι καὶ, Ῥτο ἀμαπιυΐδ, τεξα Ροη]- 
τας {εὰ Ιαπέαπ ραγηςίριίςς 1Π 
δογπυπί ϐΡΗ Ρετιερεῇ ν. 7. -- ὧν 
ᾗ ὀόξο καὶ τεύγηκέτων --- µέχει. Ορρίᾶ- 
πί Ἁλ, 11». ν. 6ο. ᾽᾿Αρετὴ δὲ καὶ 
ὀλλυμέχοισιν ὁπήδε,  ῬΙο- κε: κε Ἱα 
Τ)εοετίίο Εἰά. χυτ» 3ο. πιαίη: Ὁ- 
Φρα , καὶ εὖι ἀῑδαο κεκρυµµένος.. ἐσύλὸς: 
ὀκούσης. 

Ὑε. οΆσ. Ἐέαι γυναῖκες Ἰ ΚΝε([σῖο) 
εωτ Ρἰετιω Κἰπρίμαιε ἀεάσιῖηι Ξεῖ. 
γαι 3’. ΠΙΠ αωοά Ιπ ποπηυ]]ς Εοτῖθ: 
τορειιτεῖατ Οοάά, τε ἵπ Α ἱ οἷά. ἴπ' 
δορῥοειἰς. Ε]εο. ν. 662. Ἐέναι γυναῖκες», 
πῶς ἂν εἰδείγνν σαφῶς, Ειὶ τοῦ τυρᾶ»»ου 
δώματ᾽ Αἰγίσθου τοῖδε» Ειτὶρ. ΑΠάΤΟΠΙ.. 
ν. 81, Ία Ι]5. νατίαπι Οοάΐσες; ουπι 
Γυρτα τεξὶο Ἱεραιαγ ἵπ Ρῆαῃ.. ν. 49... 
0 ξένει όμο 1.εἷά. Ρίαεξετυηε Ὢ, ξεῖ» 
γε" αοά ἁἀπή[πιυπι. (εομπάα {ζάο [εηα-- 
τί ἆατει απαρα[ἔαπιν Έτασίςις Ἱῃ |ο-- 
οἱς Ῥατίοςς. ενἰταίυπι σετιε. Ὁ, ξεῖε: 
δορύυσίες αἩομοτῖες Ρρο[αῖσ Θε, ἵπ 
(οἱ. ν, 1115, 1002, ὃς αΠοί : Ιερῖ-- 
τας ἵπ Βυτὶρ.. 1ρ8ῖδ. Ταυγ, ν. 708. 
Ἐει), εὖ δικαίως ---- ν]ὰ. Ώ Οτο. Απῖ- 
πιαάνε ἵη Ρατ Ρ. 133. Εαάεπι: εξ 
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ολο νο ο ροπω, 



ΙΝΕΥΝΙΡΙΡΙΗΡΗΘΕΝΙΣΕΑἜς. 

ἄτ α]ς αμἱθαφάαπι Πππί]ίδυς ἵποοπ[ῆαη- 
16. ------ Ίῃπ νειβθας, αἱ ποῄταπι 
Φγασεύωπε ὅι [εοαυπτατς 8ἱἱδί οι1ο- 
αµε, τεέε Αἴπρίως νοεῖθας αἀιεσίε 
ὦΦ» αποά νοσαβτ εφελευστικὲν, οὐ]ης 
ἀεξεξίας [επατίος Ιαθείεοειαι , ΕβοϊΠῖ- 
ΠΙΟ τεπιθάὀιο [αερεΠι(πετο {Πο ππατος 
α Κμ[ίετο, Ηεπιετβι[ο. Ὦ  ΟτυἰΠίρ δε 
«Ατπιζο: ἴεπιεὶ 1]]αά πιοπαϊΠο {τὶς 
πεπ]ς. 

Ὅς. 20). Ἐν τῷὸ ἐπεστράτευσαν 
2Αργεῖοι πέλυ.] Ῥτουίας τεἠοἰευάα Οο- 
ἀῑσοίς Ἐ]οτεπιπί Ἱεξίο., Ἐν τ. ἔπε- 
ιστράτευσεν Αρ; εἴαν πόλιν, Γοἴο]ο ΕΟἵ- 
πε ὀεβοτσο αὖἲ Πησετα Πο οοἱτΙΠΙρεΠ- 
ἀά Ρίοριοτ {π[ο]επεῖαπῃ (τυέατάο Ρρεί- 
πποτο. 96ὰ εοπΠάειαιῖ Ιεξχίο ππετετα 
Φα[αιβίαπα: Ἐν τ. ἐ. ᾿Αργεῖοι πέλε 
Ὢμος τερετίταε ἵπ εἶμς οοΙηπιεΓῖδΓΙΟ 
394 Εοπι. Ἡ. Ἑν Ῥ. 17ο. 16. οἱ Ο0οὔ- 
εἶδις ΜΠ, Ί]α Αιπιατετατ, Ροτείας 
α]ϊςυϊ δεπαῖπα τΙετῖ: Ειτρίᾶες Μ6- 
ἄεα ν. 1185. Διπλοῦν }/ὃρ αὐτῃ πημ’ 
ἐπεστρατεύετο. «τί[ίορίαπει Νεἰρίς, ν. 
ατ, 1ζᾳμοὶ γὰρ ἀρτίὼς τις ἐπεστρατεύσα- 
πο. ΑνιρΏς ν. 1591, ᾿Ἐπιστρατεύσειν 
Φάώσ) ἅἄχωθεν τῷ Δά. θεά αΠδτιμς ζ8- 
-άπδ Πμῖς νειρο Επεσπεπιῖας ἱμπδίτης 
ὅτ αραιά {υτρίάεη 5 8ιθυὲ 8ἀεο ΠΟΗ 
εἴε, ουωτ {]]αιη νωϊραιαε Ιεέ]ου! Ρ;- 
φοπαπιυς: ἀε ἀαρ]ϊοί νετοΙ Ρα ας {ττα- 
ἕχωτα ἀΠίρεπτει ερῖε Οἰαῇ- «ἴτε[εῦ 
ἅπ Δόάάεπάϊς αἆ Απὶπι. η «4ε[Ρ. ϱ. 
646, 647. αδὶ Ἱη εχεπρ]απι αματεῖ 
οα{υ5 αἀνοσατί Ροξυετᾶς ε ΡΠΩΗ. ν. 
«08. πθιε ας 1]ε ο Γτουβη ν. 22.9 
Ο8 τήν ὃ) ἐπεστράτευδαν "Ἑλληνες πό- 
λυ. ----- «ἙῬιβαιρίις αυτο Ἱ. ο. ἵπ 
εκεωρ]αῃ σολοικοφονᾶν ὅ κσιμοπρεπῶ» 

ωο Τα Ἱρίάεα Ρτοξετε: ἈΝΠέλλων δὲ 
πέµπεν μ᾿ Οιοίπου κλειὸς οώος Ἐν 

τῷδ' ἐπεστράτευσαν ᾿ Αργείοι πελει' ο]- 
δας ὕσο (αὐά]Ιε ες ΗΙρρο]. ν.2.. ρε: 
εἶτα : πολλὸ δὲ Πόλαι προκέψασ᾽ . οὗ 
πόνου πολλοῦ µε δεῖ, φἨσε ρτοριῦς «0Π- 
φεπῖυπι οσσπ Κιυτρίάς ε Ῥι]απεάς 
Ίοσο, οὐίως 1 ΙοΙω[Ώ ἀεθεπ)ως {1ο1Πέ- 
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πὶ Οοάϊςῖ Ι.αεἵα, Μή. ἵπ Ξεμο]ῖς ΙΜής 
Ἰπεά[εῖ αά Ι. 5, ν. 45ο, Ἱεριωσ: 
Ἠὐριπίδης ἐν Παλαμήδε, Λαῑς π. ἰ- 
Ῥεπτει Ἱερειῖπ: Αἷλ., τοὶ Αἴχς, πά- 
λαι ὃ) σ' ἐξερωτήσαι θέλων Σχολή μ 
ἀπεῖργε. 4παε, αΠοπίαπι ΠΟΠ τορεΓ/εΠ- 
τὸσ αΏρίς πιπίπιε [ρειπεηπόάα, οι 
πὶς (απιεΠ 6 ΡΠωΩΠ, «οπιριταπάα ΠΟΠ 
{απο αοὶ ποπηήπαιϊνΙ Ἱνέλλων ἅο. 
Ρο[βαπι ἵπ σεη]ίνος αΡ[οίμιοςδ., συρς 
νοςαπῖ , τε[ο]νῖ, θἴοιο 44εο 1,ε:ῇο- 
παδίς Π]αά οὐτίπει ᾿Αττικὸν σχήμα, 
συνηθὲς Ἐενοφῶντι καὶ Πλότωνι, Ρ. 181. 
σκ πττουε ους {Π0τ αἲ παπΏπῃ ϱ- 
Για ἀείειῖδετεπιατ: {Γεὰ πο]]ειῃ οὐΠι 
μας Ατιῖσα ]οαμσπαῖ Έοτπα οομΕα- 
ἀῑΠνι Γιεύυπαν ποπιπαυιη ἵπ ρβττῖ- 
εἴοπε Οτῶςῖς ἆ Γαεηίς {οἱεπππεπῃ 5 
αµασαπῃ Πππα]το πιίπας «οπ{απά1 ἀεραε- 
ται Ποπισγίσα ταΓ/οτ βρυτᾶς, ουαπῃ αἲ- 
εἱρῖε ρ. 188. οππῖαπι αεί ΙπΙΠΙτης 
ποπη]παιίνας ρτοσίας {οἶατῃς, ἅ ! ειἷ- 
πε ῥρετ φι0ᾷ αλϊπει εκρ]ϊσαηάιδ, 4- 
ἴΡεπαεο» ΡΗΕΙἱο[ἰγαίο» «εἰίαπον αὐῖα 
Ρ]ευεῖ {επΠριοτιοης αιθηςάαιω αῄτα- 
υπωιις: Απιηϊς υηίως, {εὰ εκ ΟµΙεῃ- 
το] Γοπτε ἀπέίας, εἴπι αἰφαοτίες ἵπ 
φασῖς ατῖαιῃ 1.ἰοτὶς ορίπετες, Πειί 
ΏΟΠ Ροτεταςτ αὐ]π Ρτουε ἀἰςεειπεμάα 
{ωρΐμς Ρεγιπίίοετοπε, απί Όταεος ]6- 
βυπτ θεήρτοτές, ας ἴἶπο 1μάε ο ὐ]ά- 
Ριαπῃ ἀοσετραηι Ἰ]λυς τεΓοτεπάμπι. Πο- 
πίτες Ο1ῶς6ε ἁἀοάι, ροα απ εΠεπε 
α Φίερῥαπο πιοπῖ Απίω., ἵηπ [1ρ. ὰς 
Ὠἱδἰ. Ῥ. 27. 23. εορῖτεῖας πο ττᾶ- 
ατα ΡοιτηίΠεπτ: πηιτο Τε[ίσισς: ηθ 

ᾗαο. οπϊόεπι Ῥετέροπίης, ποίΐαπι ε 
Ρμαπιῇϊς Ιου εχοίτθαης, νο εμ]ρα 
νασαι Ίπ «ἄειίαπὶ ν. Ἡ. εἰ. ο. Σι 
Αιιῖζαπι, ας ἡ]ο οὔσίπεῖ, Εοιηατῃ 
ο]επῖς που Τητεγπηχτῖς, ορίίπιθ, ΠΠΘΟ 
1η4ἱεῖο  ἱταέίατατ {λι, Νετς Ιπ 
Αγιβορὺ. ΒΙατυπιν. οἳ7 0. Ιλατέ [ως πἆ 
ὐεπιοηδίς Κο, Εμ. 1. ο. κι. αἀ 
Οἴσέτοη. Τ αἴευ]. ΓΗ Ρ. ΤΤ1. 8. Ρ 17ο. 
ὁ ο Λΐαπ. Τον χχιν. δ 4. αβί πο- 
Παπ ετίαπι Ἰοσεμπῃ Ετοσυσ!τ.. Ουία 
νειίσπιτ Ἱπ. βαγὶρίάε Εἱδ υπ 1η. {ο]- 
Ώεςο τει 



ο558 Αρ νοστιώσατα ιν ο Ἡς 

ση εκ «4{ε[εΙΦΙο Πιοσεάαι εκεπ)Ρ]ΗΠι 

ἃ ο οοῤῥεσίε: Πα]η5 ε[ ἵη Οεώρ. 1ῃ 

Οοἱ, ν. Ἱτιό. Τέεν” ἐμςανετ' ἄελπ- 

σα, όνω λόγον. 438 δεδοµα[ες ἵπ- 

εοτρτοίδτυττ ἀέλπτως Φαγέντω» ἐμαι 

τῶν τέκγω! μήβύγω τὸν λόγο». -4ε/εὐγ- 

ες 91ρΡΙ. ν. 45σ. [καὶ γλωσσα τοξεύ» 

σοσα μὴ τὸ καίρια, Τἔχοιτο μύθοὺ μύθος 

ἂν ὐελκτήριος. Βἱ5. αίπαυε Επιλπια 

Ἱτασϊοί ποῦ ΓαρρβαΙταῦ ης, 

Ἡ]ς. 4οο. Γουπετεῖς Έδρας προσπιτνῶ/ 

Σ' ὄναξ } 9εηυεπάυπι οξπίζο: Έογυπε- 

τεῖ σ) ἔδρᾳ προσπιτρῶ, { Ὢ, "ναξ, τὸν 

οἴκοθε» »όμον σέβωσα. µΜΡετερῖπις 15 

οτἵς Είατας ἵπ ὤ Ὁ, Ρμαη]Παπι ΠΟΠ 

ἀθάεσες, εωἰ Φούισσα βοὰ» τ]ουῖτ [ο- 

οαῇΏε ν. 308. ΕΙΚ. (εενυ]υς. Ίπ Εα- 

τρίάἰς Οτεῖτο ν. 1519. Πρεσαννω σ, 

ἄνακξ., Σ2μισι (ρΕαροιαη πρεοσεν. 

ποί Ιεσεπάστηῃ ο 11. 1.εἰά, προσπις2ῶ» 

Έταπτ οΠσπάς ποτα, ααΒ βατπε[υς 

σο]]εσίε αά τομ. ν. 1ος. τα 

Βχυπι Σ Εοεῖτ» οὲ απητίασ]της Πο |6- 

ἅωπι Εαίᾷο είπα Ὢ "Ὑαξ’ ᾳ πο ]ε- 

φίτατ ἵπ ΗΙΡΡο]. 934. Α]ο. 250, σ.ον 

Ῥασεῃ. 1919. ΟΥΕ|. 280 ὃς αΠΟΙ λο- 

{οἱο, πειο]ε, αὐοιποάο 1 ογυπετεῖς ἕορᾶς 

ποοσπιτῶ Όιταςες ἀῑοὶ ρο[!ε, ὃς βρηῖ- 

Έεατα., Ῥτουµπὺο αἆ δεπια: ἴπ][επο 

επι τεσπαπ{εῖι αὐτατέ» τς Φεπεσα 1ο: 

οωίτατ 1η Ηετο. Εως. ν. 41ο.» ΟΡΩΙΩΟ 

ἀιχοτῖς, τύρα»»ο» ἕδρῳ προσπίπτει) Υ0:»» 

Ροίίᾳπα!η {επηί σ᾿ α και Έα: 

ται νοσί ριοεδεητῖ ». Γας11ε Γυῖς ο 

οοιτυρταπῃ 1]]αά αεσοπητπούἅτε {εῦεὈ” 

τα. Γουυπετεῖ σ᾽ ἔδρᾳ προσπιτλω» Ιάοπη 

4ο 7ο ηπετ)ς νε] ΥογὐκΛΙ2Ης σὲ προσπί- 

πτω' οααοὀ αἲ {επίαπα .ρατηπι ἀῑβοιτ α 

Φυρῥοείεο προσπιτνῶ σε Ὑγόασι" ἵη Ρπ]- 

Ἰοξ. ν. ἀ8ό. αὐαιηνῖδ πος ΡΙΟΡΙΕ 

Οταοὶ {ιτ {αρρηςσίς. αἰτετίις δεπια 

παπα { {ρε ΤαπΊο Γείεν οἴνα }) τ2Ώ- 

μεπΏφ ὃς αεεἰἀεπῖςς ΠΟΙΙΤΗΤΙ 1]αά 

το] :οτῖς ΡπαπΙΠα, αι ἔδρᾳ }αὐπε- 

τεῖ, σεπι πΙχᾶ» ΡατΌατο ποτε Κ6βίαπι 

Ἰυνεπεπι αἀρταραι. ἴπ Βμτρίάα δυῤ- 

ρῖῖς, Υ. 1ο, Ἵτῆρι θαλλῷ προσπιγονσ’ 

ασ“οτει 
πο όν 

ἐμὸν γόνο. ν. 4π., Ἱκετεύω σὲ --- Πρός: 
Ύ/ώυ πἰστοὺσα τὸ σο». πος {επ[α. 
προσπίπτειν. νε] προσπιτνεῖν εινὼ, {5- 
Ρίυς οεευΤτηπς. 

Νε. 49» Ἔβας ἔβας ὦ πχοόω δν 
πατεῴα» ] Ἀοτατ Πῖο αυθάατη Λατίο- 
τις, ΙΠΩΠΙΟ. 5οβο]ο 6εεεριης., αυοά 
ΡΙεπίυς εἀιάῖε ε Μ{. Κἰπρίω, Οδ 
Ποπιίπος- Επιάϊ [1ος ἵηπ υ[μς /(αρε 
ΏοΠ Πεάιτατὶ «οπ/{ετ]υ/]]απε, ρυδ]ίςω 
ποπ οἴππῖα ἄεθεπε εχροπ] οεπ/ητῶ: 
ΡΙετίαιο [αιᾳς Ῥοβυιπὶ Μαρποτηπι 
νΙτοτΏπῃ {πείης Εοτ[οη εΏει Π παπα υᾶπι 
ξαϊηςςτ Τη Ίμοεπ εἀ[εῖ, Μοας 
υ01 δῖς Ἰὼ Ἱορερατασ, αἰτεταπῃ πῖ νεσ- 
Γαῖ ποσῖυπι Ππε Μ{. Οοά]είς ορε βαῦ- 
εἰργίως οριίππε ΓΠυβυ]]ε απἲε ἁἰπρίωα 
ου ΜΗ: αὐέτοτίιαϊῖεπι αάνοσαξ. 
ρίσητ Πίο, ετῖαπιῃ Ἱπέτα ν. 1926. Ἔβος 
ἔβος ὦ πτερρῦσσα” ἅ ἵπ Ε]εο. ν. σας. 
"Ἔμολες ἔμολες ὦ χρόνιος ἁμέρα" Φοπηοθ]. 
Ίῃπα τα]ῖα. πιη]ς Ιπ ]οεῖς [οπἱρίετε |1- 
τατν αὖξξ Ὀἱς Εµεταητ α Ροδτῖς Ρο- 
Πτα. Ἱπέτα Ἱερίεισ ν. 1059. Ἆρό» 
2ῳ ἃ ἔβα --- Θηβαίμν τάνδε νἆγ.. 

9, 303: ἨΠέλε πρόδρομος] Νου {ε-- 
πε ἆς πο ΜΗ. εί εοπ[αυτία, ἵαπα 
ἨῬτιτοῃ. ου. βαΐαν. ἵηπ αὐίδας Ἱερ- 
τάσ5 µέλε πρόδρομος" δε, πε ἀποϊιατθ- 
πι, Ίπ Γ,εἰάευᾷ 4αοαιε Β νοςὶ πρό- 
ροµος Ταρετ[οτῖριυπι ἔξω: δραμοῦσω. 
ΆῬαγπε[ης νΗΙδαίαΠΙ πρέδοµες Ίπίεί- 
Ῥτετατας επὶ Γογας, απἲε Γογες, πρὸ δό- 
μµωνφ ο ΝΙΓ. ιάππεηΏ ΦΕΠΟΠΟΠ ῃΤΟΓετε αἆ 
πρέδροµος τεξειεπάυ!η Σ΄ Ἐλθὲ, ἕξω 
δραµοῦσο;, πρθαπατῶσω. ἩἨῖς αοσεὀᾶς 
εχ «4ε[ϱ0. ΤΠεΡ. ν. 917. ἐπὶ δαιμώων 
πρόδρομος ᾖλθο ἀρχαῖορ βρέτη- ἵπ δυ-- 
Λὐοεἰῖα- Απεὶρ.- ν. 190. Φυγάδα πρό- 
ὀρομογ ἹπιετργειαπΏαΓ», ὑπὲρ τὸ δέον δρο:-- 
µόντα διὸ τὴν Φυγή». «ταπιπατῖοο- 
τυπῃ νετο νετετυπῃ, αυ]θας πρέδοµος» 
απτῖσα ῥατς «δω εταῖ οπ ΗΟΠΙΕΤΟ Ώο- 
τήππια, αὐῖς υ{ρΙαΠΠ αἀ]εέΗναπι πρ 
ὄομος οοπιπειιοϊτανίῖτ Ηῖς τατϊοηῃί- 
Ῥυς Ιπάμέξις πρόδρομος Ειγὶρίαϊ τεάὰε-- 
τε ποτ ἀμοἰταγν 

ΣΤΡΟΦΗ 

ο. 

ώλ.. 



ΙΝΕΝΥΠΕΙΡΙΡΙΣΡΗΟΕΝΕΗΕΣΟΑΕ, οσο 

ΣΤΡΟΦΗ ΕΒ.] Εταπε απτε Κἰπρηση, 
4µεπΙ (ζηµος, αμἰπααρίπτα ταρτυ 
Ἰπ Εάά. Ὠυ]ας ΦΙΤορµεδ, ο οὔ/09. 18 
{εεαπάαπ ΟΌοάϊσες {ετίριος οἐϊο ἅ 
αυἰπαιασίπτα γεγ[ας εβοτιανίς» απ! 
ἀε[βσηαεί α ᾧοπο]ία[ε Μειτίςο Ι6- 
{ροπάειεπες Παῖας (οας ἀμέζα τοτ]- 
Όεπι σοἶα το[Ίταστας ἵπ [οΏεαίς {αἱς 
ῥαππιεί Βιηεγίςν Ππεπάοία. αμ άαπι 
ΕΟΙΓΙΦΕΠΣ., 

9. 4οσδ. Βοὸν ἔσω /’ Δόμων κλύουσα 
τῶνδε ] Εκ Αοο Ρπωπῖ[ῖ ρετίτο ΙΟ: 
«0», Ὠθδο νε]αιῖ εκ εἰαδάσπω ΝΙοἰεαΡτο 
Γιο] οι Λοπι Ῥ. 2055 11. ἹΤϊπᾶε 
εἰἰπιίπογ. εἰαίποπε. Γιί- ας Ποῖα Φος αἲ 
αιγῖς αεεϊάΙτ. νιἀευιπταϊ Πα νε] πο- 
Ώτο Ίοεο νε] απ! ἀειίνατα ., [ο ΕΟΙ- 
{η οἶίπι Γοῖρια: ἡήπήάα εἰπίπογ ϱἱα- 
Ί10Τ6. ποία τι το αἲ αγες αοοαῦ. 
νοςῖς 1 Ἱπιειρτετατίο» [Πιίασο ἃ Πιθ 
Ειῖτ εἰεξα. {το[μις Ῥαιετ εοτιίρεῦας 
Οα{16, ἵπ Αἱί Βιαρα. Ρ. (62. 
Τσμη ἴπάο εἰππίποτ (απιοτέ «πας 
πο ποία α τες αεοἰά.. Όι {μαπι επί- 
ους, ΙΙ Ρτίοτα Ρἱαςεηζ. 

Ὅε. 41ο. Γήρᾳ τρομερὸν Ι"Ἑλκωπο- 
δὸς βώσιν.] Ὀινειβς πιοὰί εὉ Βάῑτοτί- 
Ῥα5 τεσεπτίοιῖοας Ιπεεγρο]αϊατη , Υεῖθ- 
τε» αἩπ απιο Οπομα οδεπῖς» 
Ἰεέτοπεπι εκ Βκά. τενοσρανΙ 5 ΠΘῃΏ 
αυοά ἴ]]α Οοάΐεμπιπ, ΠΏρετ εο]]ατο- 
τά» Πα ΠἰταϊΒΓ ο αὐῖ: βεπΙ]πᾶ: ΥΙ- 
ἀεαιαν, {εἀ απῖα πε(είεῦοπι αὐΒίῃ 
ο ναπῖς Πεέιοπίσα8. τερΓᾶ[εΠίαΤΕΠῃ 5 
όσσι εαταπ πη]]α ταἰῖς ε[ει, ἴπ αιια 
Ρτογ{ι αοσιείσενεπῃ. {π 1]]α: να]ρᾶ- 
τα ῥήπιαπι ΙΙ οί αυοά οὔεπάαε: 
[επῖο (γεια Ῥείεπα. ἱταδο: «Αρη[ε]ο 
Μει. νε]τ. Ρ. 166, 26, «ῥέπεΦ ΙΠθ- 
πποτα(υί ἰα[μπι ἐγαὺρηστεΗἰρίωσει ΡΥῖ- 
οὔις Ῥ. 446. αἈνοσαῖϊ ᾖιτιρίάεα, ἵ ή- 
ρᾳ τροµερὰν. "Ἑλλκω ποὺὸς βάσυ: ου 
ππἰπίπο «ποθιε 4ε ππεπάα Γαέταπε {1- 
{ρεδα απο. (σεὐῥατᾶο Ογεριπά. ΤΙ 
ο. αν. νεΙ Εγεῖ. Ιαιά. «4ὐτε[οεδίο Αὰ- 
ἀεπάῖς. η Απιπιαᾶν, ἃἆ «4ε/εῦ. Ρ. 667. 

“4βοσηίις Ικῆ6ῖ, ΤΠ. ν. οοο. --- τρέ- 
µε δ) ἄψεν νισσρµένοιο Τἡρᾳ" Πιτίρίάος 
Πειο. Βαν. ν. σατ., 1 Μρφ' δὲ τροµερο 
γυῖα κάμανρὸρ σήένος- Ι,πείαπιις Τγα- 
ροάοροά. ν. 56. Βάσιν τρέµουσο». Ώς 
μι Ίτοηιε {ο αἴταπαϊς Ππεπιο «ορίταδ- 
{ος 8ΏΌδαυε δεβο]α[ε Μειτίσο: 15 
ποῖα βατιζογίο ρεγ{αδΠε, πι] ε[α 
εο]οη Ὠος τε ΙΙ, αταπο Ίτα [1ρ- 
Ρἰεπάππ: Ταν ἐμὰν. νεὶ., Ἱσλεπῷ: 
γήρᾳ τροµερᾶ» / "Έλκω ποδὸς βάσιν. 9εᾶ 
πειττᾶ Ιεέίο Ρεάεπ ΡΙΗΙΠΙΗΙΠ τερτᾶ- 
{επταῦαϊ ἃ 5οΠο]ία[ιε ἀεβρηπιμπι ἐπί- 
τριτον Δ., αἰζθτᾶ (πΠεΠ ἁαὈθε 8Π6ΡςΡ: 
Πυπ: Ρτίπις αὉ ΒΜαάῑεϊοπίρις ἀιίοε- 
4εῃς (τοις νυ]ρατί ουτανῖε: Τ ἡραίῳ 
τρομερὰν [ Ἕλκω ποδὶιβάσι.  τοιΐμι 
{εφυστς εί ΗΝ. Βἰετίις: τετ ὰα 
Πο {οτίρεµπι ἵπνεπετας Ιπ Οοάἱείραφ- 
απΏφαῖς, Πίο 1 Ο.Λε, ἵπ Ρεη[. 6το- 
Ἠτω 5 οοπ[ρῖχαπε ΜΠ. Τεῖἀ, αἲ ἵη 15: 
ταέτο ροβτυπη Εηροιῷ: πε ος αιἰάεπῃ » 
Π Ῥομο]ία[ες αδθεῇοτ, τεριεηεπάείε- 
τος ταπάεπι οῦ. Ρἱ8: ἀϊνετίασι ]εέτῖο» 
πειη Κἰπρίμς Ἰπνεχῖε, λης ν]άε]ίοςς: 
ΤΗρσιῷ ποδὶ τρομερὼν [ "Ἠλκω ποδὸς βά- 
σι. Π τεπἹροΓᾶ. ΏµπΠετες, Πες αἆ αΠπ5- 
Άπι. πἹείΓο' ἀεβρπαιτο σοπρτιήες Π νεια 
μα τε[ρ]εῖας, Όταρε {οιεπεῖ ΠποΠ Ρο-- 
τετίε ποπ. αρίοπα: νοςῖᾳ ποδὸς «ἱ[ρ]Ιίοε- 
γε τερει]τίο. - Γιαπρῖµπι Γ8ΠΥΕΠ 9 πως 
ΠΠΙΤΟΣ. Ί]]α Ιεέῖο Ἰκιπαῖαπα παξϊα Εαῖς 
{άΤαρατοτεπῃ ἵηπ ΓρεςΙπιπε Τε. ἵπ 
Ρατ. Ρ. 403. Κἰπδίμς νε]επι αὰ 
Ἰ(Πμςπιοάί {α]ιεπι Ιεειοπες Βγπιαυάας 
Οοαΐεες επτατίας ἀεβρηρ[ει ΙΜΠ παπι 
1Π ΠΠο οετίε νε] ρἱυτίοας ΜΠ. αμβία 
ἀεάῖε Ίπνεπταπι ΕαῑΠε Ιεξίοπειῃ εο 
πππας ἀἁωὐίζο, αμοά ΕἸογεπεία (οτἱρ- 
ταπ 19. [πως Ἱηνευεταῦ: }ήρφ τῷ 
παιδὲ τροµερα» --- η απῖδυς πια ξείία 
νε[σἷα «οπΙραϊθηε απι]ομ]οι]5 Ιεξἑξίο- 
πίς [ Ηροιῷ πεοὶ νεὶ ποδὶ τροµερὰμ/ "Ἑλ- 
κὠ ποδὸς βάσιν, 'Βπεῖ]ε ΕπἶΠει ποπ ᾱἷ-- 
ϱο τοἱοταοί]οπι, Τεὰ αμα ορτίτηαπι 
πομπη]1. Παάἱσαραπε, 1ήπο Ιεέίοπεπι 
παπο εβησίΠεΣ ΤΗραιῷ. ποδὶ τρομερᾶν 
"Ἕλκω παάρος ῥάσι' [επόο ΙΤΕΠΗΗΙΗΗ Ρε” 
Εξα άεΠο: 



9309 Α Ὁ Ν 

«ἶεπι αάϊδις Ἡϊ εχίταὔο: ἕλκω Πάρος» 

Ώε(προ ὁόµω» τῶνδε, αποά ΡΤΟΣΙΠΠΕ 

Ῥιποε[ῃε: απίε ὑατ αετ. δοβθοοίες 

Ἄ]αςσε ν. 73. στεῖχὲ δωμάτω» πζ- 

ρᾳς. δόµω» πόρος εἴῖ ἵπ δρ. ΒαςεΙ. 
ν. ΊοΙσ. Ῥμαα. ν- 1270. Μειοτα 

{οτ/Ιπ. οἰίπι Οοάΐσες {οριί {αὐπιϊπ]» 
{αῦμΠῦ. 

Ἡς, 41. Ἀρόῳ σὸν ἔμμα µνρίαις ἐν 
ἁμέραις | Ἡροσεῖδογ.---]. Λητε ΚΙπρίη 
νυ]ραυατυν: µνρίαις τ’ ἓν ἁμέραις' τεξτο 
4εοαι ειίαπι τ) Ἱ]μά Τη ϱ [,εἰά. Ευπ]- 
Ῥίάσα Πο ἵπ Ρμαπί[ς εκργεβ]τ δεΏέ- 
ϱ ἱοσα[α, Υ. 5οΙ. ἴεπεο Ι0ηβο 
2επρογα: Ρειίέα υοῦῖς 0Υα. ν. 515. τ---- 
παῖθν Ῥο[ξ πιο πρί Πκεπι[ε [οἱ 
Ἠοο γε[ρἰεῖς Ίβα ωυρίχις ἐν ἁμέραις" 
Χρόω Πρπίβσαι {απάετι, Ρ0[ἱ ΙοπβιΠη 
Μειπρις: Ιοπβο 1ΕΊΊΡΟΤΕ Ρεν 5:Π6- 
«6: οποὰ [αρίας ἀῑείτατ διῶ χρόνον 
1ο {επία χοόνῳ δορθοοἰί ρισ[ετεῖπι 

«τοσπεπιατας: νἷά. [ωρίάϊς ΕΠαλη. ν. 

αρ9 Τοσο. ΗἱρροΙ. ν. 1181. Τή00- 

οπές Βιά. ἄν. ν. τν Τοργοί ({ς 

ΜΠ. τεῇπε ΝοῦΙ]ΗΤ. Άδυρτο 1η Βριστ, 
Μω[αο ριαπιίΠαπι) Φίλα. ὧς χρόως 
4απι ἀῑω ἀε[βεταῖα ἴαπάετι υεπῖν. Ρἰε: 

Ὅπο Λήεπαπᾶε ἵπ ΙΜΙΟΡΥΠΕ, πολλῷ 
τῷ φοόνω ὍὉρῷ σε. ρτουιῖ το[ηταῖε Βεπί- 
1ε]ης. 

Ψε. 4ἵ4. ᾽᾿Αμϕίβαλε μαστὸν / Ὠλέ- 

ναισι µατέρος»] Νε]ατ απυη ςοἱοπ εὐ]- 

ἀθταπτ ᾿Αρϕίθαλλε µ. ὦ. µατρές: Ἰπ 

ἀμο  ἁπίπδα Λἰπρης δι Βαετῖιφ 

Γοεἱρίοτυπι - ἐπεπάαυας: ᾽Αμϕίθαλε 

μ. | Ὦ. ρατέρος ρτουτί Ἱεβίτατ ὁς ἵπ 

ὀμουας ἹΠ. Γιεἰάεπαδι», 

ὧ9. 418. Ἱκα) χερσὶ μαὶ κόµαισι] Καὶ 
αερσὶ καὶ λόγοίσι Πε 4ητε Ἰοβεβατας, 
ου-πι στοήω ε-ςρα. Ρα ο κόµσισι 

ΠιυβἰεαϊΠοτ: ος, ουοὰ ο ΜΓ΄ποτα- 
ἕαπα τορέσστης Οαπτα δρ. {ρ/οτος λό- 
φοισι ΒΥηΡΙ εκήθαῖι. Βἰεβας ἃ 
Κήπαίης (στοιίωπι (εααυηταν. κόμαισι 

τε -μυρηξ [,οἱάεμίες. ἁ Οι Οοἑϊςςς ΡίΦύεηε [εἰάεμίες, 8: 

οαιαλμτηαυηυστο5 

σα ραταρηταβς: ῥΓφΦίοισα ΠΠΙΠοΠΙ ν]όε- 
τυΓ οτατίοπε Πως Πιπι]ήπια Πες ος Ιπ 
Εγὶριαϊς ἀἁταπιαϊτε εοβηοπηἰπο ν. 816. 
Ἡ] µοι γένειτο Φθόγγος ἐν βρωχίεσι, κο 
πχερσὶ, καὶ κόναίσι» καὶ. ποδῶν βάσει. 
αυαε Απε θοηριοτίς ποπιίτσε Ιερμητις 
Ἱπ Ειπποοβίςο Μ. ρ. 56, σα 95 
Πειῖ αποσίε ροταῖε, πε Ἠπίας ]οοί ππε- 
πιο Ιοςοίυίηαυε βιηΗτμάίπε ΡεΙΠ)ο- 
τας. 1]αά κέµοιίσι ποβτυαπι ἵπ ]οσυπι 
Ἰπνεχει]τ Ρίο λόγοίσι, φποὰ 4ά4εο Ρ/]- 
πιὰς ποπ ππμτα[ΤεπΙ , υε ριορυπιοάἁσι 
εεη/(σα!π Ίπ Ἠηπο Ιοσῦπῃ εῇΕ Τενοςδη- 
ἁυμιης Γιαηρίως, Ὠίο ἀπσοεπι {αμ ἆε- 
{ετεῃς, ἄά Ι]αὰ λόγοισι τε τπεπάυΠῃ. 
μόλα κφίρα βάζει.  Ἱοορίεῃ {οἰ]]ςεῖ 
οοίπα {παπι αὐ[εἶα Πο ἀἰάίοσται ϱ 
Βομο]ίς ὦ ϱν.Φ926, 327. Ρτείετεᾶ 
λόγοίσι πο" αυ]άεΙη «ἄτ[επίμς, {[εὰ απ- 
εαιαίοτ Ιπνεηίς ὅς ριοδαδ!]ίτεν εχρ]ῖ- 
σατ οοπο]αίία: πῶς καὶ διὰ λόγων καὶ 
δι ἔργων ------- λάβω ἡδονὴν πολύτροπο». 
Ἱπ τε ποπ ἀΠΠιπη]ίπια /πογείις 1ν., 
1070. ------ Ροωπᾶί τειηβοτε ἴπ {β[θ 
Τμ δμαί ἴποργ]ς οτγογίθις ατάΟΥ αἴπαή- 
μπι. «Ίος εοπ[ταί φιῖά τί οεωές 
ππαπίθιρφιε Γγμαπιτ. ----- Ομοᾷ πος 
Ἱπ'. Εαπρίάείς [εααίτατ, 1λολυέλιμτον 
ἄδοναν, ΠΗεβευίς ἵπ Πεκίσου {αηπι 
τεσερίτ: Ἰ]ολνέλιωτον. ({ πολύκυκλον 
ὁεογών αιοᾷ νη]ραταγ ἄδον, αιοάφιε 
ξταιά{ ἔωιε Ῥῥανοτίμο (αιπετῖ. Ὠῖπς 
τεεπεπάυπῃ πποπυῖς Οεἰευεττ, 1δτεβε- 
Ππρίως, Ετοῦ. 6. Υ. Ρ. ἡδ. 

9. 4.1. Τέρψη Π]αλσιᾶν λάβω χαρ- 
μονᾶν. ] ΕΣ πο Οσά]ςο Όαπε, Ρείπιὰς 
γεβηταιε Ριοζβις ρτοτ. Παλειδελ. χαρ- 
μοᾶς. Ρήυς τά η ΡΙωπους ΜΠ. ἵη- 
νεπίΠο Κἰπρίιση ετεΙθῖ]ε εί, 2ταυε 
6 {εἰιο]ίῖς οτί ροτυίΠεε, ἵπ ααϊδας [ε- 
σεῦατυγ: Παλοιὸν λάδω παλαιῶν ἠδο- 
νῶν χαρμογή»ν. η Οοὰ, Εἰοτγ. Ριοίἴαε 
ἨΠωλοι) λ. χαρμοσαν., ὃς Ἱπ' µιτοαθ 
Ι,εἴδερῇ :. {οά ἵη θυταπι οΡΕΙΠΙΟ Ρο- 
Ώταιπ νοςῖδ χαρμονᾶν (Ψα08. ρε” 

παίπς Ιεέίομῖς αρμον»ν Ἰπὰςκ , ὢ 
{ωρετ{οπ]ρίαΠῃ.  λυτουςδ Μίε . 

ᾱ- 

πω ο ντα "να 

νο 



ΝΕΝΥΕΙΡΙΡΙΣ 

Περε Πο ἵη Οποιῖς Τιαρῖσοταη ἴαιες: 
οοΐος παναίε ἰἰουΙ ΕοτιαΠο νεηυίτε 
αἰκ]ῃ νιάαεσίταν «Εωτρίάες γαύτου --- 
ὅμιλο» ἵπ Ηεουδα ν. 921. θι]οά δυίαπο 
τταρίουτη ἀῑείεατ αά μμοίαπὲ Ἑ. Τ11ν ϱ» 
6ο4. Οπαπιν]δ ποῦ Ισυοτεῖῃ ν υ8) το” 
Ώασε αά εὔσ ποὐάσ]ωσὶ Ρ]µτπια, {οτ]- 
Ῥεπόιιπῃ ατΏΙτΤΟΓ: ναυτ» αὖκ. ἐλ᾽ ἐρῶν. 
ὅμιλο»' Ἆος απῖ Γρτανετίε, ΏΟΠ ταἴΠοῦ 
19 Ριοαίπᾶ {θὰε ν. 9ἱ8., υοί ρι- 

«σεβετοι μολπᾶν, αθ[ρειβαθίττ’ 1οτ- 
εστω (υσιῶν, 1π Γιεἰδαη]δ. (οᾶ. ἄπεετε 
{οήριμι : Θηβαιῶ -- παρθεώ ειῖ Ιη 
Ῥμαπ. ν. Ι7οφο. ῥμείωνι Ίρεύαπαη 
Ειἠπασδις  ἔοτιε Σύμφὰ2 ἀικεταῖ ἐς 
Θνβν- Ἡ. Ιπ [αν Ρα]. ν. 57. 01 
νμἰσατατ ἐν ποκα Όηβαις, ἅ Ραυ]ο 
Ρο[ὲ τὰ ἑτέραγ" πρείι Ρομαπις εκ 
βητίαμα. πιεπ)Ὀταπα {εΠριµπ εχο]οαῖς 
ΜΜΙ{εεΙΙ. α, τσσσ, ταν εταραν ». ὃς εκ- 
ποκα θηβαις: οοττΙβεῦα!ηπ: νύμφα» μίαν 
ἔκ πυκο Θγβαν» (νε Θήβας) Πουλύτε 

καὶ πέρι δ) Φίλατο τᾶν ἔταραρ' πεφιε 

επἰπι Μπετνα ΤΠεβρις Π]ασ ΡΓΦ τ6- 
Ἰιμῖς ἀῑῑεκίτ «οπως, Γεὰ Πὶ5 απίθ- 
Ροίαε οπηίοµ ὸὐεραπαα  νιβι- 
Ρειη. -ρεϊαπιεάεπῃ νερυ(]ε ἀϊχε- 
ται Ευτὶρίάες ἀπό» ἸΒΜουρᾶν. Πουῖ 
Ροξϊε νοεαπευ Ὀ]οισαν ὄργιχες Ἱῦεο- 

οτίιο; Ἰά. να1, ν. 47. Ἐκ πος Υετ- 
{α. ὃς Εἶά. κτι, ν. 7.. υὺῖ ἀμδὼν 
νοσαζυτ ἄοιδοτότη πετεγγῶ»», σοηΏατι5 
εΏ νετίας 250. ΙΠ ΏΥΩΠΟ 19εἰ1 ϱΙΙέ- 
πιασθεο:, {ρατίας ἵπ Πτα Γεάε. Ἠος ἤ 
αεππι  πΙμΙ ταππεη νειατ Εατίριζς 
ειαξϊαΠε Ίοσυσ Ἱπῄσπεπ, αι οαῦ(ᾶ- 
εως Ἱπ Ρεϊαπεάςε Ιεοιγπιας Αιτὶοῖς εχ- 
Ρτεβῖε: οτμάε]ίτετ Ἱάσεταῖᾶ Πο Πϊα, 
νε]ατῖ ἀάο {[εηβτῖοδ, νιὶρανῖτ ΙΠ Εχο. 
Θτοίως Ρ. 397. Ἠκτάγετε, Δομκοὶ, 
ἐκτάνετε τῶν πάγσοφο» / Νουσὼνι κοὶ 
οὐδέ) ὀἀλγύγουσαν ἀγδινα, Πῖς {ωθαῖε 
Βαγπεβις: ᾿Ἐκαάνετε, ἐκάνετε τὸν ἃρι- 
στω ᾿Αχοιῶν. «Οήρπιος 4 Ώςς σᾱ- 
επίποος [ατα /εγε Διπῖοί! Πτωαο εξ- 
Εοτπιαν]ε Οτο επ Πας νοτετί {οιί- 
Ῥιυτα: Ἐκάνετ”, ἐκώετε τὰ πώνσο- 
ᾠφο;, ὦ Δαραςὶ { Τὰ» οὐδὲν ἀλγύνουτα» 

ΡΗΟΕΝΙ65Α 69. ασε 

ἀφδόα μοῦσα». / 9ἱο Ίβα Ἱερυπτως Ίπ' 
Πετοίῖεῖς Ρὐἱ]ο[ἰγαιί «αρ. κ» δ. 12.9 
αρμά Ώίορεπεπι ᾖ,αξτ. ἵτ. ὃ 44. ἃ 
η Ίπεινίς αά Ι,γεορύτοηπα ΟοπΠΠηοΓΕ. 
ν. 384. ΕΙΠ αυοὰ αρυά «Ώίήρεπεην 
1.αέτι. 1Πῃςο ὦ Δαναοίὶ ποῦ Ἰπνεπίαῃ- 
τωσ ο. ὃς μοῦσαν (αμίας Ίοςο Ἀ{ουσᾶν 
Έµεται [ετίοεπάαπι:) η ἈΠουσῶν οοπι- 
πµίαήπι επ ΜΠ. Μεπαρίμτ δι. Οἶεα- 
τς: Μεπαρίω Ρττετεα οἵαι ασιι- 
Ώοπίαπι 1η Βυβτίὰΐς Εποοπήαπι [0- 
οχαἴεω. ΒὈὶ Ρ.: ο20. ἀῑσιΤε Ρετευτ 
Βιτίρίάες Ίπ Ραϊαπεάε: κάνετε ἐκά- 
νετε των Ἑλλήνωρ τὸν. ἄριστοη, αμίους 
{αράις ααέτοι: καὶ νοῆσαν τὸ θέωτρο» 
ὤπαν ἐδάκρυσε, διότι περὶ Σωμράτους. 
ἠΣίτετο. «ου, δαπι. Ρε ΝΠ[οε]]. {. 
ο, ΧΙΠΙ. [8 τες ἀιΕΙομ]τατε ποη «3ΤΕΠΡ. 
Γιο ειαξα πεφυίτ. Νε νοςε αιἰάεπι 
(ταΏςροβτα. αὐίπους Ἱερῖείπια ᾠταππιῖ 
σαΠτυς εοἷα ροτετύπῖ ης τε[εἰτοί :. 

ἛἘνωνετ'.. ἐκάνετε 
Τὰ) πάνσοφον., ὦ Δαγασὶ . 
Τα οὐδέν ἀλγύγουσον 
"Αγδόοι Μουσᾶ»., 

Τῶν Ἑλλάνων τὸν ἄριστου» 
ῬοΠεπι ετίαπι απις υἱεἴμνα ρτῖπια τορα- 
ας Ἐκάνετ), ἐκάνετε | Των Ἑλλάνω» 
τὸ ἄριστο». Α]ΐοπο ἔοτιε Ίοσςο. ὈὨοξ 
(απἹεη ία που Ἱπν]ά Ἱερεηε ΕΠὶς τε-- 
ΡΙΦίεπίατα. 
Φ 

Ψς, 426. Ὅδεν ἐμάν τε λευκόχροςξ 
πείοµαι, ] ΄Λἰὶος Ίεσετε κέκαρμαι » 
αποά πἹοπει βαγπε[τμςν [ο]ίης υἳ ρῃ- 
ιο. πίτας αμᾶοιίταιτο {σποηί νι]- 
βατῖ. ἵηπ ν.΄375.., ἐκέκαρτο ὡς ἀνωτέρω: 
εἶπεν. “Οὔεν ἐμάν' τε λευκόχροα κέκαρ- 
μπι χαίαη: οὗ Συρῷ δὲ ολλ’ ὡς ἐν πέγ- 
θε. δεά Ιδῖ 4ποφπε κείοµχι Ἰδῦες 
Δυρ. Οοὰ. αυὐοά Ειωέρίζεη ἀεάϊ[α: 
ΡτατεΓ νει[ας πιοάµ]απῃ εν]ποῖε ν]εῖ- 
παπι ἐμείῥομαι ν. 95ο: Τοςυς αὐτεηλ. 
Εμτριΐς, εᾱ απεσι Ἠϊα- [οΓδῖε 5εῥο- 
Μαζες, ορῖπιε ποβταπι ἵπτειρτετα- 
(αγ Ἰοεθίει ΟΙ: νῖάϊς Ῥο]γηῖοες : 
Έαρα. ξυρηκὲς. αχὶ πέπλους μέλαν χί-- 
µους Ἔχουσα' Είο Ιοεαίίαν ἐμλν. 

π- 



ο Αν νόοόταποο πε 6 

παυῖε, λευκέχροα κείροµαι Ἀακρυέεσσαν 
στα πενθήρη κόµαν, "Άπεπλος Φαρέων 

λευκῶν. «ἄτπίῖςν Ρος ἠῖσα, Φωνὴ» 

{ιραά]στπείς., Ἱπεετριθιατϊοπειῃ -ἁΓΓί- 

Ριεῃς Βάγπεβις «οπνετῖ: [σπᾶρ ταῇ 

σαπος πιο ( Γιαογγπιο[απι επΗῖτεπς θ- 

ει) εαρίᾳος. Ὁπι τιάει ἴλα, ΚΙἰπβιμ 

ἁθάίε:  1,άσγγπο[απε αὐ]ἱεῖεης Γωπε[ίαπι 

έρπιαπι : Βαπεβιπι {εαπίτατ, οετῖθ 
Φωγ2» ἴας ἵπ οσο {αρρίει Λήατκίαπ- 

ἁωτ αἆ αν. Τη. κκκ. ϐ 4. 8 1η 
Μὶς. α]]ααίά Ἱπιρεά]οῖ , αὐοά , 4Ποιππο- 

ἀοσηπαια νΥεήες νυ]σαια, ποη οΠΠΠΕ 
ΓπεΠ οχρεᾶῖας. Νε Ἱίτετα αυἰάεπι 

ππυτατα {οΠεπάυπῃ ςεΠ{ΕΟ: Δακρυόεσσ᾽ 
ἀνιεῖσα πενβήρη κόµο»' εξ Πίς ΠΕ νεΙθο- 

τυπι Οοτάο πατωταϊίς: Ὅδεν ὁκκρνέεσσ᾽ 

ἐωάν γε (πος παἠπι, 4Ἠβπι τε) λευ- 

κόχροὰ κόμαν, ὀιεῖσα πεγθήρη. κείρο- 

αάι. ---- α «ιο ἴεπιροτε ἰάυτγπιο[α » 
ΦΠΟΙΠΛ εεγίο οαπΠι ΕΤΙΠΕΊΙ [τρεπῖῖς 

Φιοτε [οπή 1οπ/ι ἰβιυγὶ ἆε[ογηιατ- 

4 μπι ῥταδιή. Ίαπι αηϊες Πὶ {αἱογ, 1ο- 
εαίϊά κόµαν ἀνιεῖσα πενθήρη , ἰβεπῖῖς 

πιοτε εαρίμος γείαπαης » Βνθν 4905 

οἰίπι, ποάο οοὔτειετας, ΡραΠως Παῦεμς 

δς περ]ίρεπτες οἴτουιπι «αραῖ Τεἰεέϊοδ 

Ρ0β αὐίασ Ροὶψηῖείς οατρίε μείρεσύσε, 

Ίηοία ΟΥςοῖς πιυ]ατίρως Ἱπργπηϊς Ι- 

τωτο, ἆς 44ο ΡΙΦτοί αἰίος ὃς Αἴτερπιαη- 

πι ἀς Εάπ. Εοω. 11, ο. ΧΙΙ: Ρίµ” 

χα ὁσαίτ ΔΛοεῤατῆς ΗΙέτοΣ. Β.- Ε. 1 

απ. ο. αῖν. ἵπ ἐωπευτῖ Ἰυέία ταπι ν]- 

τος αυθίΏ πππ]ίετες νετιῖοε ἀειοη/[ος 

οτῖπες ΄ οπιίσοτηπαι Ἱπιρο[αίΠε τωπαο 

5 απο οβεπαῖτ ἵπ «4ε/εὐΦἱ (ΠοξρΗ. 

ν. τ6ύ» ἅ 178. ἰάεαπ 1η νειίαπῃ 6 

{Πας ἀταπιατίδ πεθήρή κόμαν εκ Που 

Ῥ/αίκ[αγαπη Ίσοσο οοιηρατᾶς αἆ «4. 

4{οὐγ:! πλόκαμὀ» πενθητήριο». 

5. 328. ὅο. "Απεπλος Ὀχρέων λεν- 

μῶ». τέκνο» / Δυσόρφναια δ) αμφὶ τρύ- 

αη [ Ταδε σκὄι ἀμείβομαι. ] ἐπ οο]ῖδ 

{εραταπάϊς, ἵπ νοςε 4ποηθμε ὤὢνσόρ- 

ζνεν, (86 Ἱερῖται ἵπ [.εἷά. Μί 85) 

Κἰπσίο εοηνεπ]ζ εῖΏ βαΕ{ΕγίΟ Ηε[)- 

οὐ ποῖᾶπα 1η [εσάΙ αάνοσθηϊτο» Δύ5. 

ὄρφνεα, µέλανο. ἀφανη. δεᾶ, ααοά 
αραιά Ηε[βεὺ. . ἵε Ζυ[. ὃς «4γε[εδίμς 
οεπίαετε τε(τπεμάαπ, Δυσέρθναια 
ταπιΟῖα τεϊπαστίη ἵη Ειγὶρίάε, ἀυπι 
ΙΤεΤΟΠΙ ΕΟΓΠΙΕΠΙ Φγαςῖς ἵπ υ{ω ΈυΠε 
εοηβτετῖτ: Ίη «α]δις Ηε[βεὺί πιυ]ία 
εᾶ αυθοτίτας, πα]]α (οπἱρτοτυπῃ Όο- 
ἀῑευπι: --- "Αμοὶ τρύχη ροίαῖ ουπι 
Κἱπρῖον Ρίο ἀμφιρύχη" Εαῑτο Οτο- 
τὴ Ρατῖβπα ῥργσβετι ἀμφὶ τρίχη. Οοἆ. 
Α Γεἷά. ἀμβθιτρίχη” ϱπηταῦτῖς. 0ο. 
ποταπίο Ῥατπε[ο, ἄμοιτριχῇ' ἀϊνετίαπι 
δὓ Ἠὶ Ἱεέποπεπ ΓαρπιπΗΐται Ηε[)- 
ερίας, εμ]ης ποῖαπι: ᾿Αμϕιτρυχῆ, κα- 
τεβῥωγότα, οοπευ]ῖτ ἂὰ Πο Εωπρίάεα 
ΟΠΠ. Αὐτε/(οθίης, ἀμοῖταης 1π ΜΙς- 
σε]. Ο0Γ. Υοι. ν» ϱ. οἱ» πιταπι Πίο 
]εέείοπεπῃ ῥΡ/αΕεταῖ. δολο]ϊα[τα τρύ- 
χωα [οπρίετε ἐνδύματα νε] τρίχυα» 
ἀεοετηῖ πεηυῖε: ε ρἱἱς εὐπΓεδία ραῖ- 
Ῥεγει]οτυπῃ Φε[Επεπία τρίχυα φπ]άειαι 
ἀἰευητυτς {εὰ τα Γτήα, τρύχωα" 0α- 
Ὀαοπίταγεπη ἑωάτια αὖξξ ἀἰσμητα Α]εχ- 
απηοτ]οῖς τεπαλαιωµέα Τά. ια, 5. ἐ. 
σθήτας τρυχώας αἰχῖτ Ι0/ερριµ ᾿Αρχαιολ. 
νο. 1», ὃ 16. υβ! ποται Επ. ὅδραπ- 
ΡεπηῖμςΣ Ρίτα ἀοθάῖε ᾖο. Παυίΐβιω αἆ 
απ. Τντ. ατα, δ 5. Ἠοπε πιο][ῖ 
Ίαπα «οηΕεέϊτα, {εὰ ηπάίαυε ρ]]οία ἀῑςί 
Γοττε Ροτυετωπι ὠμφιτριχῇ: πο ἆμ- 
Φίτρυχος , {εὰ {οιπατὶ ροτιυῖε ἄμφιτρυ- 
χάς. ΝΙάειΙΓ (αππεῦη Ειγρίζες τΊτᾶς 
νεῄες αιτας, αὐίθης οαηά]άες ππυταΓας 
]οσα[ία , Δυσόρφναια ἀἰκΗῖο τρύχη" 
Ουο Π οοάες {ανετει απητίαμας, Ἱῖ- 
υεπίςι ἀμφὶ σοππιΗζατεπῃ ἵῃπ ἄντί, 1ά 
νειΏο Ιαπέεαπι ἀμείρομομ {οη[απι ἀαδίε 
αρι(Πσαπις οο[(ἶδις εαπάϊάές ἰωσυῦτες 
ᾖο; αἴτοι ῥαππος πιµαυὲ: ἨΗε]ετπα ν. 
1οθ4, Ἡλστρύχους τεμῶ, Πέπλων τε 
ενκῶν µέλλγας ἀνταλλαξομαι. Ἔρύχη 

ὃς ῥάκή ρειπιιιάηίυτ ἵη Ασβατπεη{, 
Όοπιῖεῖ ν. Φ14- ὃς 417. αὈ! δομοίαίϊας 
Ἠρύχην τῷ ῥάκη » τραγικᾶς. ΑΡροΠ- 
εως αἆ ποῄτυπι ἴοευς ε[ ἵη Ττουβπ 
Υ. 496, μὉ1 {6 ἀῑεῖι ΠΗεσυθα , “Ἔρυ- 
χηρὼ περὶ τρυχ}1ρὸν εἶμένην χρόα Γέπλα» 
λακίσματ' οἴἴευται Ειμτρίιας Ε]εξίτα 

ν. 



5 ΡΟ σώΙ ΡΕΙΟΕΝΙΗςΟΑ 5, 

Ῥ. 1959 τύχη -- πέπλω»' νἷᾷ. ν. 5ο]. 
ΦοβῥοεΙι νειβυς ε[ῖ αριὰ Εγπιοίοσ ην 
Ἰωη Απληγί. Ἐρόχει καλυφ 
λικῆς ἁπληγίδος: αυὶ Έταρίεας ρο(αιῇα 
νἰάειατ Θεσσαλίδος. ατ ἵπ Οεὰ, (οἱ. ν. 
9ο6., Γυνή πρόσωπα Θεσσᾶλίς νι ἆμ.- 

πέχε.  Όειεταπι ψυρίάευιπ Ἠ]ας» 
"Απεπλος Φαρέων λευκῶν, Αιεῖοις ε[ῖ 

ἀάἱοιῖειπας, οµοσ Γατῖπο πι]! Εογπια 
Ἰοᾳπεπάί ποῃ εαπρτίπιαςς ΤεΔΦΙ{ΗΤ 1 
{οΠο]ς µελαγοφόρος: ποτατ αμαἰάϊς Ὅε 
βίθις υἱάμαῖαηι. Πδετίς πια/ειιῖς ἀθ- 
βἰθηῖις [περε ἁἰοίταγ ἄποις ἀρῤύων πα- 
δων: νίὰ, αὰ ΠΡἱοᾶυτ. Πε[ειπεῖις Ἑ. 
1. ῥ..970. ἅποις γνήσίων παίδων ΕΠ 1Π 

1πίτιο Οτατ. (αἱ ἂὲ Ενιτοδῖ Ἰεγσαῖς. 
948, 9. ὄπαίδας τέκνων Γμγρίάες ΙΠ 

ἉΑπάτοπ: ἀῑχίεν. 714... ὃς ἄπαιοα 9 έν- 

νὰς ἵπ ΚΠείο ν. ο08δ. ΠἨΠπίας ρεπετῖς 
α]ία ποππυί]α {απι αρα ἠητρώρης [εὰ 
4ρυὰ δορθυοῖοια Ίοηςα Ρ]η!α 5 ουμ]ης ε[ξ 
Ίπ ΑΙ. ν. 491. ----- ἂψόφητος ὀξέων 
κωκυμµάτων», [πε ἰαπεπτς» 6ΟΙΊΠΙΟ- 
ἆωπι αάνοςαῖ ΦΕΠΟΙ. εκ ες, ν. α6, 
"Ασκευο» ἀσπίδων τε καὶ στρατοῦ. 
1η αυἱθις, ἀάῑςἐνίς ὀφέφητος ὃς ὅσ- 
κευο» νοσυ]απι ἄνεν 4 [αυ τηας, {ση- 
Πις εναὀει Ππιιῄμας: ἵηπ Οµά, Τγη, 
900.9 ἄχαλκος ἀσπίδων Ίάεπι ε[ί ας 
ἄνευ ἀσπίδων, νε ἄοπλος, υτὶ τεἀθί- 
τατ ]αά {οποίιο Οοαἁϊοῖς Κερῖῖ Ρατί- 
πὶ Ἱπτετ]πεαγίς Φιλοσοφέκλειοι 1Πίι5 
πποάυ]! τερογείαπῖ Ρ]ωγίπιας Ραµςα ΠΟ- 
Ρδίς ία (ας {μη 

Ὑς. 431. ᾿Απήρας ὁμοπτέρου Τᾶς ἄπο- 
ἕνγείσας ὀέμων] (αἱ Επηία αυαάαπι 
οο][ερεταπες νι [οξΗ Ίπμπς τάΠβεη 
Ῥυπιρίάα Ἰόσμπ, α1ο Εογππα Ἰατερας 
οτατ]οηίς εὑτι[ίος, ΡιῶτεπΙ{ετυπί 
πιαᾶιπι. Παο εὐίσαμοίῃ ἀεβσπετυΓ» 
πΕΓΌΟ ΠΠποπεπάμ!ῃ 1Π ρταοδάεπιί νε- 

3ο, δόμεισι νΏ]σητυτῃ , ο ία [2Π8- 
τίας Π]ιὰ ρο[χαἱαῦας, Ρτο δώμασιτερο- 
{ιά α Ραϊετίο, ἃ ε ΜΠ α Κἰπρίος 
οαπι Πὶς εοη/{ρίταπε [,ε]έοπ[ες ςοαίοςβ 
ἃ Εἰοτεπιῖπμςς οὐ Οοιά, ἵπ [6αυΕΠ- 
εἶδυςφ Πίο ααποιαίοπί ριαΗχαί ΏοὮ 
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νοπίαπο. Ῥαγ ΓγαΙΤΗΠΙ, τθϊπίς ῃτορε- 
πιοάΙπι αηἀα[ίαπι , 8μθαςί ρτοξεᾶα 
ιταπβαιῖοπε : Ττησῖσας ἁἀῑπκίς ὄπνγαν 
ἁμόπτερον, νεὶ ἁμοπτέρων. ΤΑΗΟΠΕΤΙ 
τταπβαε]οηίς ἵῃ ὁμοπτερος αρετηῖτ 9ςΒο- 
Πα[ῑες: α[αΙΠ νοσίς ΠΙαβτανΊτ 4ὐγε[εῦ, 
34 «{ε[οὐ. Ῥ. 418. Ειυπρίάεῖ σιοᾳε 
ΙΠΕΙΠΟΙ ἀπήνας ὁμοπτέρου: αιοά ὦεθο- 
Πα[ες οχρ]:σαι οριίπιε ζεύγους συγγε- 
Σικοῦ. παπι «εῦγος» πρωι, 46 1ΜΙΠπζή- 
ἵς ρτορτῖε ροῄταπι», ( νίά. ΟΙ. Γε[ε- 
Ιηρ απ Πίος. δίο. τιν Σε, 3.) αραιά 
οἱοραητίοτες ποηῦ ἴαπίμπι, /εὰ ΤΠ Ρ]ο- 
Ῥειὸο. φἴοφπε {ΕΥποπε, ἀὲ αὐονίς 
εἰακάεπ σεπετῖς βατ ΡοΠέπῃ. τὴ) δυή- 
δὲ ποταῦαῖ: κυλίκω» ζεῦγος [ει ἀὶ κὶε 
αριά «Αἰψεπ. χι, Ρ. 4Τι. 5. ἃ η τ6- 
{Παππεηίο [.γουῃ αριὰ Πίορεῃ. 1,αξγῖ, 
ν», 72. νι. Οὔατίοπ. νι, ρ. 127. 
7. ὃς 1) Ογοίις Απίπι. Ρ. 640. Τοῶν 
(ατηιε αὖεο Ρρνορτίε ἀἰέτογαπι ἁμοπτέ- 
ρω») ζεῦγος Αππρύαπϊη ε[ὶ αρα «Ί1ῤεῃ. 
κο ασ. Α, ὃ Ὅ π, ϱ σσ ϱὴ 
4ςε ἁἀμαρις {οτοίθας Οεγείάας: "Εν 
καλλιπύγω» ζεῦγος ἓν Συρακούσαι.. Α- 
τίθας «4ε[εθγ]Ης νοσαιτ ἵη Ασαπι. ν. 
44. ὀχυρὸν ζρυγος ᾿Ατρειδᾶν: ποὶ πο- 
τος οαπίε]ω. Βτορτς ὅρμα ἐκ δύο 
ἵππων ἐζευγμένων (πγθεῖς ξυνωρὶς ἀῑσθ- 
ὑαταγ: ος ζεῦγος, βο ρα Πέσο Ο6- 
ἀἱροάῖς νοσατιΥ ἕννωρὶς Ἱπ Ῥμαῃ ν. 
1619. Ρ]υτα ἀαοὶς {7/[εὑπρίως Οὐῇοτν. 
ΓΣ» ο, ΧΧΝΙΙ. αἡ υἱπιπΙΠ, οπεπῃ 5 
Ρτοΐσιετ», Ἰοευῃ εοπηραΓοτῖ ροτετίτ δμ- 
τἱρίᾷες τοδίη ν.ᾳ51 Ναπιππαπῃ, οιὶ 
εσυ! Ἱπρτε[ι εται ῄσατα, πῶλον νο- 
οἔραπι (ογπίΒ]ς ἆπο τα]ος Γιπηοδς 
ρυε]] Οοττιῶ ἀαπόος, ἕννωρίδα 
νεπι(Ώπιο Ίοςο ἀῑκτ - Εωηρίῆρς 
οιε οκ εἶας {αιγτα Θεἰτουίς [οινα- 
νῖε Ρομα 1κ, 75. Ἑσάσπι ε[ ταιῖα 
νοςῖς ᾿Απήγας: αμῖα Ρἰαυ{ίτο ἆπο (8ῃ- 
τΗΠ ῥου6: νε] οἷία Ἱαπιεπία» ἵῃπ (στα- 
εἶα οετίεΘ, ἱυηπρευαπιωτ: νῖς, 1ο ΕΡΕ. 
πεις 4ςε Κε Με πι ο σσ ρί 
οσι. ἸΝοίἴτο ἴαπι [γατωπ ἴμρο, Οὐἷα 
Γας]α5 εταῖ ἅς στα: πο αἀπιοάιπι ᾱ,- 
νειία, ἀεάῖς Ειτιρίώει αἀρε]]ατίοπειπ 
σσ ς Απί- 
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ἳ ο Απήγας ἑμοητέρου., νε] ἑμοπτέρω»' Οχ 

Ίτα 1εβί τα] ππ. διγαδίά α[ας εΏεςῖες 
Ῥούααχ νΙ, 156. Ὡμοπτέρους τεὺς ἆμο- 
σρίχους εἰπόρτος Ἡὐριπίδου, Ἑτράττις 
τοὺς ἐμήλιχοις εἴρημεν ἁμοπτέρους, ΠβΤΙΟ- 
Ίοτ οὐγετίατα ο γισείάί ὃὅ Ροιεῖ ἁἵ- 
νετ[α Ρτο!{ας ταρίει Ίοσᾶ: Ρον τε- 
Ερὶεῖς νει[ηπι εκ Ε]εξίτα 59ο» 11ολ- 
λεῖς δ᾽ ἄν εὕραις βοστρύχους ὁἁμιοπτέρους” 
Ῥϊο ὁμόπτεροι .[απε ὁμότριχοι, ὀμόχροσι: 
Ίος αριά Ηε[βενίμη πια]ῖπῃ αὔαιπ ὁμό- 
902” ΠΙΑ ἔοτίο Ρρο[μετίε πίτάσαε 
Οναιππιαι]συς απεἰᾳμίορ. . σα {επιεῃ- 
εἶα νονῖυς {εΠρΠες Ρομα: Ὁμοπτέ- 
ῥρους τοὺς ἀδελφοὺς Σπόγτος Ἑὐριπίδου » 
Στράττις τοὺς ὁμήλικάς εἴρηκεν "Ὀμοπτέ- 
ρους. Οοππίευπη 4θειτΙΠΗΙΠ, ουί 84εο 
ἑἱερ]ίοσιε ποπ ροιαῖς ρί9 σετετία (νίά. 
Αὐγε[οήις ]. 9.) λα εκ Ε]εέττα, Ιο- 
ους Ρἠαωπίβαγιη Πο ο επάϊξ, πτ ηος 
οαω , Γιῖς Εοτίαπ ἵπ Βἰωπίῇϊς, Ἰο- 
οο/ίς εαάυσειῖε» οἱ Εμπρίας Ππιῖεα- 
τἴοπεπῃ σἠμαίες, ἑμήλικας, νοςᾶης ὍὉ- 
µοπτέρονς" Αἰία ΒἰωυϊΠαταπι διται)- 
ας Ειαπίπαητα. Παπο ἵπ Ππειῃ α Όο: 
τηῖσο {οηρία  Γαἱς [ος] Πισπιοτάαρµη» 
αγ. Έτυπε» οαμίδης ΓεΠρμΠε 
νιάευίτυτ {μγίρίάοε: ᾿Απήρος ὀμρπτέ- 
ρω» { Τᾶς δ) ἀποζυγείσας δόµω» { Πόλο) 
ὀμφιδόκρυτον ᾿Αιεὶ κατέχων ρΐις 
Πρεγογωπ {ησί, ἁἆοππο αἲγμιηξη, ΙΓ}: 
ος /[έπιρετ Γουέλς ἀεάενίωπι: Ρἱετίαιε 
νυ]ρατῖς αὐματευύπτ ως [εορι]ο. ΕΟΓ: 
{π ἱπσεπίμπ αὐάασίας πονὶ αμίά Πο- 
ΡἱΦ οτάξες Ἠαῖς ου[εισαία Ότοςετυβῖν 
ἃ τετ[ας 6 ΡΗῶῃ. ο0σ.ο ή Ητρὸς στε- 

5», ὀρφωμός τ᾽ ἀποζν γείς. ἱεμίτατ Τη 
Τιοσβίη ν. σόψ., ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ πῶλος» 
ἥτις ἂ δΙδζυΥῃ Ἔλε συντραφείσης,. ῥᾳ- 
ὅως ἔλκειζυγώ. Ἰποεπίοίος πΙἠἱ πιο- 
νευαπε π]πῆς αοωτε οοβίεαπείαπι {πῃ- 
ογἱοία σεπίοτυπι τεγγὶςμΙαπιεηῖᾶ. 

Χε.-4α5, Ὑπὲρ τἐεμνώ τ' ὀγχόας.,] 
Ῥορατίταπς Οποῖζς ὃς Κἰπαϊ, ααοά 
1π Ὠά, ὃς ΜΗ, μπέσα Ἱερευατας 
Ὑπερτέρεμ»χ. Βατπεβις, ὃ Ρἰετβις 
Ῥοῦοἵς πια]µετωις περ τέραµγα” [οιὶ- 

βΗρῥυ νο τα λατ ατοτνς ὅ5 

Ε1ε αἁποιαιἹηπουῖαπι Γ.απρίις Ίπ δρε- 
Εἶπ], Ρ. 455. , Οὐα Πο ὀοοεῖ » Ρ'8οε(6: 
481 Ἱεξοπεπι Βατηεβαπασι: { Γοἶαπῃ: 
Ἱερίβες απαίῃ τταέχαδας ΓτασίςΙΏ , 1ο- 
ο [α]ϊαπι αἀνοσαίῖσε», ην Ἰίαπι πο» - 
Ρίς ΓοἩριοπεπι «οππημίτεῖι: [σος αν. 
Ίβεπιετ εο]]ερίεφ ὃς ἀᾱε ἁἀυρ]ῖοί 
νοσὶς (οΠριυτα «50ΥΡ. εσῖε Αγπα]άις 
«Οὔ[οτν. ἵπ Άσπο Ίοσμπ Εγρίαϊς ἵπ 
Μ1οε]]. Ο06, νΙ. Ρ. σοσ. ΔΟ Πίς. 
ἀϊνειίαπι {επί Βαθγις ο. [ετί- 
ο Ῥοπάμπην αἷε, συίζείμ Ὑπερτέραμν{: 
» τ ἀγχόνας: ΠΟ 90589 φμ0ᾷ ἔδ 5εβο- 
» ἱἱπ[ες ἱπβπιατε υἰάείωγ: "Υπὲρ τέ- 
5 ρανα ] καὶ εἰς τὸ μετέωρα τῆς ἄγ κό» 
5 275: ἀπὸ ποιοῦ τὸ ἄνμξεγ. ἴναφιε ὕπερ-- 
» τέραμρα [ωπὶ τὼ μετέωρα, ἕδ ἀπὸι 
»» πουοῦ Ρίο ἱπίε]Ηρεπάμην ἐφ᾽ ὑπερτέ- 
 ρᾷμγα ὄνῃξεν"' δεπίηπη (ίεαι Πι- 
Ίως Ἰοσί πΙτίταγ Ἱπάαρατε νἰτ οστίπιήδ» 
ααἱ πυπ οἨἱ ργῖοτααι, αὐως ποπῖπα- 
Ῥαπῃ, οοπ/ιετῖε, ἵπ οΡίσευτο Ίατεις 
{1ὰ «τὰ µετέωρ» της ἀγχόης Οταςὶ 
(ταπιπαεῖοῖ, Ἠεο π]ίπις ΙοτοσουΓῖδν 
οοιἩπιεπεη νἰάθιησς αἆ 4ο.) ο/παΠ- 
ὀΠ ὦγ χόνχε µετάρσι2ι ροτοτιηῖ δάνο- 
εατῖ εκ Πωπρ]αϊς Ποἰεπα ν. 906. ὅς 
εχ Λ]οεβ. ν, 929:., βρόχω δέρη» οὗροι- 
Σίῳ πελάσαν, αυοά ἹπτεγρτεταΏτυί µε- 

σοά τέρεµγα να] τέραμγα {οιι- 
Ρο αριά Γιτρίζεη ὃς αἷῖος νε] ἰεξα 
{απε ἀοπΙογυῖη, νεὶ σερ Ἱρία, 1εδία. 
αᾳπσαᾳ.ς [μαι]πῖς ἀῑέία: ταπετ Ίπ 19- 
εορθγοπίε ν. ασος΄Αγις τεράρνων. τε-- 
ἀἴτατ οατεής εώπαοές: [εὰ ἅγις ΠἹεΟ 
Ἰα]εῖο Οπασιπι ποη εΏς εοτῇσο, 
Έθνις.,. τεράμνω» εἰς ἀλώροφο» στέγη. 
Ἑρητῆς, Ρτίπυη εὖνις αά ργσεεάου- 
τα ῥρειτῖυει: ἀείπὰς τὸ ὥστεγου οἵμη- 
μο; [οἰεπιηῖ Ἰασυσῖα ἁῑχ]ε τερᾶμνω ἅλώ- 
ροφον στέγη: «οαδεγς Τεξο εατεπἰ:φ 
ἔδ Ἰαουπατὶ ἀὐπις. ἰεδα νοσας ἃ αἱί- 
Ὀἱ τέραμγα 1ευρητοπ. Πατέρας Οεά]- 
Ῥως ὤν]ξε μὲ ξίφους { Ἔπ᾽ αὐτέχειρά 
τε σΦαγὰν,/ πὲρ τέεμνα τ' ὄγχάιδον 
{η αἰαίωι αγγέριϊἓν Φ119 [οπιεῖ ἐρίμηι 
{γαἰεετοί, πὲρ τέρεµ»α τ’ [άνηξερ ἐπ] 
ὠγχόνας  Υε] ἀγχονᾶς, τω. 

: τε» 

ορ λριο 
ια ων 



ΙΝ ΕΥΠΙΡΙΌΙς ΡΗΠΟΕΝΙςσςΑἜς 

Πεπάεης Ίεδα (υδ] {επιοιας ε[οι ας 
θτυήττῖς) γης ῃ ἰαφιρος. ἵπ Μα ιί 
Ἴηγ. πσνι, ο. Ἰξαον ------ ἐπὶ βρέχον 
τερΟΠεῃΣ{ Ρεγἰποπῖο αἆ «4ε]. Ν. Η.τια» 
πε]. Ρ. 9ἵ3. ΟΡΙΕεΙΠΡΕΙαΤΟ ἀεὈίεγαπε 
Φαυϊΐβιω ὃς ἱΜατκαπᾶας. Ἱοβτϊ ]σοὶ 
“Πεπίαπι οερῖε ῬαταβηταΠες, ουί Εοττε 
ΤοτῖρΠε ὁγ χονὰς ποῦ ὤ)' χόνος ἀΙβετιπε 
επίπι ὅγαοὴ ἃ οὄγχόνη [δευπάιπι 
ΒεΠο]ίαῄεπ. ετἶαπι ᾖωτρίαϊὶς αἆ Αη- 
ἀτοπι. ν. 816. υ0! ΣίΘη πιοποταητητ 
ὃς ὀγ χόνη . αποταπι Ώου πιωίτο 66Βί8- 
Ῥαευτ ΙσποϊηπίοβαςΣ ἵη ΠΗε]επ. ν. 
9ο6» ὃς 9ο8, Πο ορροπυπίέις ἀγχόναι 
νεὶ ο χονοὶ ὃς σῶ»γαί. Φομο]αίτες Ἰῃ 
ΦΙπᾶ, Ονπιρ. 1. ν. 97. τρία λέγογ- 
ται νοθῶς, καὶ τὰ πρὸς θάνατον συγερ- 
«οὔντο; ξίΦος, ἆ) Μόνη. πρηµνός. Σοφο- 
κλῆς, Λύσώ γὰρ, εἰ καὶ τῶν τριών ἓν οἳ 
σοµοι. Ἱπριπὶς ΦΤηππποίς ἄγχώη 
οΓεάεβδεωτ τὸ Φάρωσκον. {αρίεητῖος 
Λπῖρίᾶες αριά ὠούσιμε Τϊτ χονα 

. 8 . . . ἄ 

μα. δὲ νι Φησὶ πηµαίνειν βροτοὺς, 
Δεν ὁ' ἀγχοῶντε, καὶ πετρῶ» ῥπτεῖ 
Οὐκ ἐν σοφοῖσιν ἐστιν. (ἄπο, 
Ἐππεπόατίοπεπι νετίας {εοππά! 10. πο- 
Πταπι Ῥίετοπιι Ψετῖβπι. Ρ. 149.ΡΙΞ- 
εεβ]]ς Ι1ο0. 

Ὑς, 337. 98. Σὸν ἀλχλογαῖς δ' οἱαγ- 
ψοτω» {ΑΕ σκοτίᾳ κρύπτετοι. ] Πίη- 
σίαπατι Ἰεείοπεπι, ᾖ{απβῖο 4ποφας 
ΡΙουείαπη , τεριΩ/[εηιανΙ, φποᾷ Υεταπι 

΄ οπιπ]απι ἁεσεάετεῖι Ρριοκίπες η]θις 
1]α αι Ἱπ. Οοάά. περετῖα , Ίδιει: ἵπ 
1,εἰάεπβαπῃ οριῖπιο Ἱερίτας, σὺ) ἄλλα- 
λαγαῖσι ὃ᾽ αἲεν αἰκ)μότων σ. κ. ἵῃ α]- 
ἴστο, δὺν ἄλαλλαγαῖσι. αἲὲν δ) αἰαγ- 
µάτω» σ. . Λατπεῄις ε ΜΙ{. νυ]σαν]ε 
»δὺν ὅλαλαῖσι δ αν αἰρημώτων / 3κο- 
πίᾳ κρύπτεται. 8ἴᾳ0ε Ίτα Ἱερίτατ 1η Μ{ 
Έ]οτ. Ετοῖῖής» 6 Οοὐάᾶ. ορίποΓ», ἆθ- 
ἀεταῖς Σὺν ἀλαλαῖσι ὃ αἰωημάτων / 
Αὲν σκοτίᾳ κρύπτεται. πος Ρίεσ/πω οχ- 
ῬτείΠτ. αητε Οτοβίμπηι πας {αῖς Γ4ΙεΙο- 
Άυπι [οΠριυτα: Σὺν ἄλαλαῖσι δ' αἰλγ- 
μµάότω» {/ Ὀκοτίᾳ κρύπτεται’ υΠ8 τ8ΠΤΗΙη 

535 

Ἱπατυέαπα δαπιοίεπι [πο παῖτοί ΛΡαΐ« 
πτεγήμήα Ἱεξίομες ετὔετε ροτυί[ο ΙκίΠ- 
Ρίαπας, [ο]ίας θοπομαα ὁμέτα: «ο{« 
τίσευατ Ί]ε: σὺν ἄλλλαγαῖς ὃ) αἰάγ- 
µάτων α («Α)) σκοτίᾳ κρώπτεται. πὰ 
πος «οἶοη {εᾳμεπτῖα ποταῃς: «, Ρτῖς 
» πι πετ 49 Ρε ε[ε ἀεδεί ἑωνικὸς 
» ἀπὸ μείζονος" ἔἴαφιο ΦισήαΠ τον ὑία 
» ε[άεταιιγ: οτε αἰεί υεΙ αἰία φιις- 
ο ἄαπις Πο αὐτοῖΠ, αά ῥιῶεθίεῃς 
σοἶοπ: αν / βίο ες ἀεεὶ ε[ὸ εὐο- 
ο ΤΙΑΠΙΡΙ πεγτασύλλαβος., ἁλαλαῖσι ηῖς 
2» ἰοειι ὑαῦετε ποη Ῥοΐε[ς Εογίε ἄλ»- 
». ληγαῖς Ιεσεπάωης οετδι ἆλαλαζω 
»» ἆε τί ἓν Ιαία γε /μγβαίαγ: ἴἴαφιρ 

ειἶαηι ἄλαλο)} υἰάείιγ ἔτα τι[ιγβατὶ 
ο ῥο[ε.”. Παης Ἰεξίοπεπι νῖκ ἁπδίτο 
αὐϊπ {ευυστις Πε 5ομᾖο]. ππειτίους : 
ΡΙῶΙεγεα Οταπηπηδείσιι5, εὐῖης ο Ο2η- 
ταυπῖς. Οοἆ. θεμο]ίοὮ εδἰα]ε Κὐἰπσίησς 
εαάεπῃ επ!τῃ ε[ Ιπτετργετατίο δορο[ία- 
Πα ἵπ δορθρε]ίς Ἑταςβιη. ν. 200. ᾿Αγο- 
λόλυξ2) Ἐφεστίοις ἀλολογοῖς ἱδ- 
ης αεεἰαπιαλοπἰδας: Ἠαπο ΕΟΙΠΙΣΠΙ αἱ]- 
ΡΙ πιο Ίερετε ποῦ πιεπϊπῖς Επεηιεπεῖα 
ε[, εο 4ῳοφυε {εΠ{α. «πο Πὶς σὰ- 
Ριεπάµη εῇειτ ἀλαλαγαῖς», ὀλολυγὴ 
μ]ατης: [εὰ [προ τ8ππεπ » Οξ ΠοῖυΠΙ» 
ἄλαλάζευ δι ἐλολύζεν Ίπιοι [8 Ρετωι- 
ἵαῦτυΓ» ἴαῃ ἴη το ]στα, 4Π1ΠΙ 1Π πιο»- 
ΤΟΙ6 Ἱτίτα: πος ΡΙς1οΓσε(ετος ο[ἵεῃ- 
ἁῑτ Οεἰευεττ. δεδιεη[ς ἵη ού ϱ. 
275. ποβτὶ 4ποηιε ]οοῖ πιεπιογ: ἔή- 
παιδέης Π]ο ἹΏνεπειαξ ὀλαλαῖς: ΠαΙΠ αἆ 
Ἠσ. ΠΠ. Δρ. 277. 1. ὁ ἀλαλητὸς : 
αἲςτ, προσέταιρίζεται καὶ τὴν τραγῶδικὴν 
λαλή; ἴς αἰαημάτων ἴδας 

7 ἰΜλοζειν. πονέτοαῖ ὃς 
8Π1ρΙ Ἱερὶ: Τὸ ἁλαλαγμὸν., Ἰπααϊτ ἵπ 
Ἡ. Ξ.. Ρ. 96ο. ο. ᾽Αλκλάν λέγουσι» 
οἳ Δωριες, βοὴν οὕσαυ π;ὸ) μῶχης, 
αρῆσις' δέ αὐτῆς ἐν τῷ, 1ςλῦβ' ἀλρμλὼ 
πολέμου θύγατερ;, ἔγ χέων προοίμιο» ΙΕ 
Ίοευπι, α Ρἰματεῦο ρατῖπι οὔύο(ῦθ 
Ρτοϊαιυπ Ἑ, 11 Ρ. 483. Ρ. ἀθ[οῦρ- 
πι εκ Βρίιρπια (ποη εΠΠΠ Ἱεσεται Ἱῃ- 
ἱεερταπ ορᾳς ) «4ἱῤεπαῖ 1. Ρ. 10, Α. 
αρυά πετ ΣΧ, ῥ. 421. 9. ἵη Ρῥαπί- 
ορ 9 εἶξ 



οδό 

εἷς Ουἱοβῥοπίέ οο]απΌο κάλαλ] Ρο- 

πυπο μη. Ρίπάατας Νο. 111, ν. 94. 

δορίκτ τον ἀῑχὶτ ἀλαλὰν Λνκίων τὲ καὶ 

Φρυγ 5): «ἠαγδατ ἱεμῖι εἰαΙµην ϱ πἱη” 

δΗ. Ὠκε]απι, ΤΙ. Ῥ. 65. Ειίῤ. Ηο- 

Ίοπα ν. 1960. Λύτα» ἐξχλλάξατ' ἆλα- 

λῷ, ἰῶτο εἰαπιοτε ἰδίωῦ πατε: ἠτὶ- 

ορῦ. Ανίους ν. 54 1761. υγΠ1τ. 

ν. 1201. δοά πμ] Ὥοταῖπ» Ἡτ εαυ]- 

ἀσπι ατθ΄ττοτ» ἄς Δάβιπιατε Εοϊετ]τ νεὶ 

ἀλογαῖς νε] ἀλαλαγοῖς» η ΠΟΠ ςου[ῖ- 

ἀθιαείις Εατίρίάσα [ρεέαπιϊ Ἰενίτετ 

Άος σοἶοπ νιάθατυτ ἵπ ΠηεΙίοσεια {εη- 
Ἐναλλαγαἲς 

Γαρίμς αἱΟ ποὰο [ερατοῇε , οϱυσπι {ο- 

σοἵ6 τοςσπιίοτες: εχερ]ο Πτ «ο1οῦ » 

ιο 

η ποαρίο Μ. Αιᾶοιτ ρ. 285» 26. 
εἶδος μέτρου ὤμτισΠαστικου 
τρον ὑπερκατολήκτον. οἵομ' 

ἘἨγὼ δ) οὔτέ σοι: ἔστι δ' Εθμιπίδευ Φοι- 

μισσῶ». οοπΕ. Ηερλα[ίοη ρ. 31» 4- ἃ 

Φς/ο]. ἵπ «45/ὸ. 1 αςο. ν. 120. ἃ 109. 

Ἠος ἰωροάππεπτο Τεπιοίο» Ρος ΗΙ)15 

βοτίαυ Ί]]πά ποία, ἜἘλαλλαγαῖς ὃ᾽ 

αἰχγμάτω» «Αἰὲν σκοτίᾳ κρύπτεταί», [Τᾶ- 

αἰσαπῃ ὃς Ὠαο ἵπ [εᾷς εοπνεπ]εσΠ]- 
ἵπωπι νἰἀσσίτατ : ἰαπιεπῖς αεπι να” 

εἰαιίςν [ΕΡΕ ἰεπευτῖ οεεαίμγ. 1 

εούσπι Ιέππρος οὔτοετε οἰσυίὴς» 18: 

ππεητα ἴππετ νατίρατ ΟεάιραςΣ ας 

Ίπ [ριής. Αα. ν. τοι, 1ρ0ίβεηῖᾶ 
ἁῑσίεις Ιολλαὰς σα µεταβρλας οὐνρ- 

μαάτω». 

5 ο ΡΕ ἔστι Όξ μ0» 

Νε. 41ο. Σὲ ὃ' ὦ τέκνο», καὶ 

γάμοισι ὁ) κλύω ] ὠετατιο [γΙαυα 6” 

εται ἵαπ Εθιας ὁς ΜΙΠ. οετις Βαϊαν]5: 

κ Όιπασαο ασια ο νο ο 

πῖΠ αὐοά Κἰπρηςν πετ οσα αἲ” 
ἑκοιίταιτο., ἀεάετίε, Σὲ ὃ), ὦ τέκνου». 
τὲ καὶ χάμοισι δὴ κλύω: Ἱ]ιά τὲ. {- 
νε] ἀεοεω πίίοτοτητ Οοαἁἱεῖοις απτῖ- 
αυ Ππιῖδ, εο ΠΟΠ πηῖηις ε[Τες α Φεπίο- 
{ειπιοπῖς Ο/αοί Ῥτοι[ας. αἰἴεηΗπ μας 
{εάε. Μηι]το ιπε]ίας {οτίοετετυς: Σὲ 
δ', ὦ τέκνο, τί καὶ γ 2μοισι δὺ) κλύω --- 
Γαρῖμς εμηῃ Ἱμπσιήτυωσ τί δὴ: --- (εά. 
Εωρίᾶεπ [ετ]ρβ[α σεηίεο: Σὲδ᾽, ὦ 
τέκνο» .καφοῖς γάμοισι- δὴ ρλύω Ζωγέντα, 
παιδοποιὸν ὧὥδογὰν Ἐένοισι ἐμ δόµοις ἔχει». 
Ἐέγο τε κῆλος ἀμφέπει». Ὠςες εί οαν- 
πῖς πο[τΙ ΡΒἰετπί εοπ]εέεατα Εε]]οΙΠ]- 
ωα, καὶ πυταηπτῖ ἵη σαμοῖς. Όυς. 
εδιοπὶς Πας νετίτατοπι αἀβΠΠεης., 
Ροπᾶσ νδορθοε]ἰς ὃς οιαΗ{. νετοα, 48 
εοάεπι Ῥοἱγπιςς Ιοφμεητίηπῃ: «0ρῦο- 
εἰες Οεά. ἵπ Οοἶοπο ν. 17ο. Τὸ κεῖ- 
λον "Άργος βὰς Φυγὰᾶς, προσλαμβάνει. 
αιυώ τε «ῆδος (Αἀτεβυπι) καὶ ἕυ- 
γασπιστὸς Φίλους' «οἰας. τι. Τπευ. 
ν. 198. ἱαπιφιο {με που (/0ἱδ. 
Ταπια ) [Πιβετρῖε (οί, Φἶγεσφιε Ρᾶ- 
ταἳ 115 τεσπα εαρείαῖ: Ῥτο Πιρετ- 
Ῥς, ε Οοά. αἰτεταῖη τεέῖε ἔαιε τερο-- 
Πτα η ΝΗέσει]. ΟΡίεν, Χο. Ε» 
Ρ. 146. 

ὴ Ὅο. 943, 44- ("Άλαστα ματρὶ τό 
δὲ, / Λα τε τῷ πολφιγεεῖ) ] Όυα 
Ῥο[εα [εαυυπίυτ, Γαμω» ἔπαμταν ταν, 
ϱ4 εα Ρρετείπεηπι ου ργαος[είαηε» 
Ἐένον τε κηδος ἀμφέπει,. εο Πραῖς Ρος- 
ιδ, αὐξ Ιοσαίία. π]οτετ ἹπάιροαὈυπόα. 
ῇς Ππιεγίεσετας, α [εημεπδς {ερα- 
ταν]: ν]άεταπε ος Οταιηπατ]οί , Ἰο- 
ουπιαυε τεέϊεα «ερετυπῖ. 1η «ος {ε- 
Ραταπά!ς «απίεέτω (εόαυῖυς {ας ας 
π εοτΏπ] αἰιετα Ρτ6 ςῷ πεοερὶ τῷ: 
που ἵπ ΜΠ. ε[ Τ.εἰὰ. ἅ Εἰοτ. ἀϊιαμσ 
{πι 9 Ίπνεπεσαπι Οτο, ὃς Κἰπρίης». 
αἱ. οοἷα [ερατανίε: ”"Δλαστα ματρὲ 
τάδε Λα-/ ἵωτε τῷ παλαιγερει / νε 
ο ουίάεπι «οἶἷοι 44 Ῥατ επί ν]σἰΠῖς 
ὀπωατσίς ΙαπιΏίςοῖςς ΠΙΠ τᾶδε «οπιά- 
τετυς ἵπ τᾷδε' ῥιΐςοε πιαἰτὶ, Ἰὰ εἰ πι. 
υὲ: θώετίως Ἱερεῦαι: ᾿Δ.λαστα εκ. 

τρ 
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τρὶ σᾷ τάδε } Λαϊῳ τε σῷ παλαιγενεῖ, 
Ψι]ραια ἀεβρησιίς α Μετιῖσοο ππυς 
«ουβτµετΕ πιαἰο, απαπ πε (οὐ[ειοας 
Πουπρίάθα εεπγοτατΙ. «Λλαϊΐῦς ποπ {ο]ες 
1Π ἁμας {γ]]ασας οοπιταα!: Φεὰ ου 
οὔ/6σο(ο Γιαῖις εκ]πιίε ἀῑσρτοτιί ὁ πὀ-- 
λαιγ'εγής ὁ εἴαι ανας Ρο]γηῖοίς, αἴαΙε 
ε6 ααἱς Εοττε [{ρ]οαΤειΙΓ οοτγσεΠΟ ΙΠὰ 
σῷ πάλαι γογε. ΜΙΠΙ Ρτοτίας Ἰήα 
1.αἲ νίἀετατ Ἱποοιπϊηοᾶα ιπεπείος 5 
{εἴ]ΐσετ | πυρι]ας Ιανεπῖς σαἵα"ετ, ΩΗ6ἱῃ 
Ί]]ς ετἰαιπ ἀειεήαραιτην. ΦΗ[ρΙ6ΟΣ Φὲ- 
τετ (αάμμί (Πο ὁιαίως ΕΠεῦὂ. 111, 
183 ) ΠΟπΠεΠ Πίο αητίο]τς Ροβεαπ] 
αἴοιε ἵτα Ίοευπῃ τε ταεπάνίη: "Άλα- 
στο ματρὶ σᾷ τῶδε Καὐμωτε τῷ παλαι- 
φεγεῖ ΤΠεραπϊ νοςδπτυτ Ιπ]Πο ο: 
Φλας Οεὰ. Ἔγτ. τέκνα Ἑάδμου τοῦ 
πάλχλι, 

Ὅς, 346, 47. Ἐφγὼ δ' οὔτέσοι πυρὸς 
ἂνήψο Φῶς / Νέμιμο ἓν γάμοι] Οἱ 
4ε τσ οροτε ΙραΠδυς, απι]αι]ες 4 
Παττε Πἰ πῦεπίῖ ρ/α]ατίς, γοσθῃτΙ0- 
ταπῃ ποηρα]ῖ Όσο αττυ]εταης [ευτὶρὲ- 
ἄεα, αὖ νεῖετες ετἰα!π (τδης[οπρίότα 
6απιπιατ]οὶ, ὡσρο[ίω[ίῶ (οι]ΐσετ ἵῃπ «4- 
Ῥοἱΐοπ. Ικύοᾷ. 1ν, ν., ὃσα. ἅ ἵπ 4ε- 
[ΣΡΙ [εριεπῃ αὐγετίς Έβερας ν. Το]. 
111ε ααίἁθιη οά εμαιάεπα τ]εαπῃ Π]αβτοη- 

"άμπ. ΊἈΝοτ νἰάεταῦί, ΟΡΙΠΟΕ, ν{πὶ 
Ὠοξί , ποβτάπι Βιαπρίᾶς Ίοσμα Ώς 
1π Γμαηπ]ῇας Γιος τταη[] 5 ΦεπεεαηΣ 
ν, 5ος. ------ ποπ 1ο ἀνατί ἵπ ἰθαίατος 
Άατεπς (οπηχαϊα ῥΥίπιος, πεε [ια [εαν 
παπι ΟΥΠΑὉΙΕ «ες πες [ια ἰδίας [ᾳ- 
εε Απία τευϊπαῖξ. -------  Ιπ ἀμορις 
Ἱερίταε ΜΙΤ. Βαιανίς, ᾿Εγὼ δ' οὔτι σοι 
πυρὸς ἀγήψα φῶς' (ἴπ 9οῃο[{:58ὰ 4ε[:0. 
Ἐγὼ δ οὔτε τοι π. α. Φ.) αυἷα ποη 
Γεοαίτατ οὔτε, ΡοτοΓ]τ οὗ τι Ρις ξετοτ- 
ὅυπι νίάειί Ρ:Φτυ]ίε οεττε Ρεμς 
Α. Ἡ. 11: 6. χΙν. 6οςυπ «008, }αἨ. 
σεβατάϊ Οτεριπᾶ. Ἡπ, ε. ΧΙΙ. Ίαο. 
Ἔνπετηςν Ου 5. 1. ῥ. ΤΙ4. ΠΙμί 
π]ε]ίογ νἱάστµν νη]ραξα: Ρο[ῖ ΡΙΠΙΜΙΠ 
Ί]αά οὔτε [εοιί ἀεῦιεται οὔτε ᾿σμηνος 
ἐκηδεύθη: {εὰ παεῖνα γεβι[ῖαιε {ἰγωξίη- 

ταπῃ νατίαν]ε ΡρεγιΏτραϊα [οσαίς, Ἠος 
{4 Ίενε ν]ἀευίτατ, Ἡτ ε[ῖ, απ τα- 
πιεη Ρἰµατενιη Πῖο Γαὐιηίπιίται 16- 
ἑῃοπεπι, ἀίσπα [ππεπυαπι ε[ οττεη- 
τας Γρεξίατί: Οἱ5 Ἱορίται Ίη Ρῃαπ: Πς 
όμιμον: Οἶπα Ίσσα Ριοτι]ίε Ῥἐατεὐτ ς 
{εὰ » ααοά πῄτοτίς, ἵῃπ ΠΘΙΙΤΟ γόμι- 
μον, ἵηπ αἰτετο μόνιμο» «ΟΠπρατες, 
που αυτεπι }Υόιμον. ππταηῦε Ιεξῖο τα- 
11 ε[ξ», υπ αὖ 1ρΓο ΡΙΜατεβο, 6 ποπ 
ἃ [εεπίςο ΡΠΙΙΟ[οΡΙο, Ριοβιέτα ν]άρα- 
τυτ: Όυ αἰἷα [οσοι α Ρπαωπ]βϊς 
μαπο ουοφςο Ιοσα[ία φιετεί]απι Ἱρτο 
4ε ΕχΠίο τίἀει Ρ]ματεῦωι ρ. 605. Ε. 
τὸ τής μητρὸς ὁλοφυρομένης, (Ἠγὼ δέ 
σοι οὔτε πὺρ ὀνήψα γώιμιν ἐν γόμοις» 
ἀγυμέναια δ' ᾿σαηνὸς ἐκηδεύθη λουτρο" 
Φόρου χλιδᾶς) “Εαύτη» ἔδει ασίρευ καὶ 
ἄγαπᾶν, πυγανοµένη» ναίοντα βασίλειο 
τήλικ«ώύτω τὸν ὑιον' ἡ δὲ, θρηνοῦσα τὴν 
οὐκ ἀναφθεῖσαν λαμπαδα., καὶ τὸν οὐ ποι- 
ϱχσχόντα λουτρε» Ἴσμγνὸν, ὥς ἐν "Αργεε 
μήτε ὕδωρ τῶν γαμούντων , μήτε πὸρἐ- 
χώτω»., τὰ τοῦ τύφου κακὸ καὶ της 
ἀβελτερίας τῇ Φυγῇ περιτίθῃσι.  ΡΙΜίασ- 
οδῖ νετῦα σα/βατι δθήίπιις αἰτη]ῖε Αβ- 
ποῖ, 1η ΡήΦη, ὅς ἀῑνετίαπῃ α νηῖρατα 
Ιεξίσπεσι 2/όιμο) εο Ώπιεπιοχαν ες, Ρτο- 
ευ] οιππῖ «άὐ]ο πιοπίτα5 4 Ρτῶσορίοτ6 
{1ο [ραμπε Ηατίιησο, «υεπ α]ἰςυοὶ 
Γοηυ]ε Ῥβαπι[ῇας ΙητοΓρΓείΔΕΙΠΙ : οὐ- 
{εγναταΏ απτειῃ Π]πὰ αρ Παίπηρος 
ἥφμει εκ Πωας Βεουτία ριῖππα Ίοςο- 
τωπ Πιεπιοταῦ. σαρ. α, πε Οµε, 
Τ. ατ, Ρ, 694. Οσμΐετ. ρ. ὅσα. .ᾱ- 
εµίε ΡΙµΜατεβιηι ἂε Ὄος Ροβίς ἴοσο αῑς- 
/έτετεν ΠΟῦ εἶαι ος {ο Όετες βαγηθ- 
ςς πηπί ουίάεπη Ππίσυα ΡΜΠο({ορ]ῖ 

- . 2 . 

νίάειατ ογ]πα]ηατίος πεηυε επί αόρο 
αυ Ρ/ΙηίαΓ- Ἱπίαπίτ Ἑηηρίάθα ἰοσαῇο. 

σὖο ἀῑαΙ ππετυετίε θρηγοῦςι 
Φ0εῖσαν λαμπο 
ρα]ΐειιπ Αἱδι ριΦίατυπας 14 
ἀισπαῦατυτ, Πευπᾶυω Πτα ᾱ- Ιεσ]εῖ 
παπι ΠΙάμΗδ, Πυί [οι ασδτµπ, βὓΐϊ 
(8ΠΠΕΠ Ιπ Ρεγεβίμα:΄ τεσίοπε 
Ριῶτεριυ: οπι πι ΡΗ)]ο[ορδυς 
ιπείία», ου ἱοςαριί {ωοιεκίδίεητ 1Γ8- 
ος 3 (ο. 
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«αιῖαπι: ὧρ πρέπει ματρὶ µακοαρίᾳ. ἨΦο 
εοπιεη {ρί[α πιο Πονεπε αά εἶως ]εέξίο- 
Ώςίῃ γ΄ ώιμον ΠΟΠ Ι6ΠΠΕΤΟ τεϊεἰεπάβπις 
οὐαπι ἁαπηπαΠο νἰάεπιατ Βαγπε[. ὃς 1.. 
Άυς Ἑσοτο. 8. Ρ. 185. ὙΝιἱρατςβ Ρρτῖ- 
παπα Έανειε νἰάειωτ αἆ Ἠυπο Τπο- 
τεπ {αρίμς εκοῖιατης Ίοοῦς εκ Βιτίρ. 
1ρΗ. Αα. ν. 712. υΟἱ ν αὐὶς{ασείη Π- 
11 Ιήδο]επιτο]]ετες, {πιεττοδαπι! ΟἱΥ- 
ταπηπεῇτ τε[ροπάεῖ ΑΡΕΒΙΠΕΠΙΠΟΠ : 
Ἐγὼ παρέξω Φφῶς , ὃ νυμθίοις πρέπει. 
εὐπα; Πα: Οὐχ. ὁ νομος οὗτος. καὶ :σὺ 
Φασλ' {γῃ ταδε. νοσπ]αϊη Ιπεοπιπιοἆθπλ 
νοτ[αὶ {α[υ]ις εαπεαπιάεπῃ επ]πι ος 
να]ει ας {4 ἀῑσιῇοι, Οὐ τέῦτο 2έμιμον. 
δεᾷ, Π ποῄτο Ίοσο 7όμιμον ροία] Εω. 
σἱρίάες απίά Πα ῥρτΦτετεα Πσηίβςᾶ- 
Όμπε, Ὡς πρέπει ματρὶ µαμαρίᾳ:. πια] 
εηῖπι Ἱπιετείῖ, μπα Βὶς ὡς πρέπει ἰ- 
«βΙΠΓ» 3Ώ ὡς γόμιμιώ ἐστις νε] ὡς νενό- 
µισταῖ, αυοὰ Ρροβτεπα ε[ Τοερί- 
1 Χχιν., ος. Παπό οὗ οαΗ/{8Πῃ Ρ|8- 
οοι ἵπ Ίας {εάε γώιμο)᾽ Ἶἶπ Ετοιῖοο 
ΣΗματεὈῖ Ῥ. 764. Β. {ο]ε ἁἰεῖτων 4ε- 
Εεττί», Ίειι ὃς Απιοίε, θερμότης Υλὺ- 
χεῖα καὶ γόιµος, ἀμ]εῖς εαἱογ ἕν βεπῖ- 
Ἰαΐΐς, αἳἵ νε] σοιρᾶς νεὶ ΑπΙΠΙΗΙη {α)- 
εὐπόαι.. Εαχ πυδεπιῖοας ρις]οτα {ε!ῃ- 
Ῥετ εταῖ οπι]ποία: Λγορετίίως 1ν. Β]. 
111» 1. Οµ6 πηδὶ ἀεαμέα [αν οἵπετ 
Λταζέ: Α πας εἴεπε πυριίῶ ΓΟΙ- 
ταπαΓ, {ασο5 ποτ]α]ες βείίαΠα ἀῑσεε- 
Ῥοῦτωτ Εωπιεπ]άες- { Εοτίυπαις, ΡΤΟ- 
πάσα [απο νε] Ψεηπις: Π ἔασεῖι Νε- 
Ώας Τρία νουτ]αῇεες αἴποτ πο. ἵαπ- 
τυπι ἀυταυ]ής ροτιεπάεῦατυς, {εὰ ἵη- 
ρπιηῖς οεπ{[εΏαιητ πυρὸς Φῶς γώιμον., 
βεπῖίαίε ΙωπιεὮ Πισα[ές ἱππῖς, ὃς Ι1µΠα 
οπεῃ Γαευπαά(ταεῖδ,. οαίοτε ροτήἩππαπι 
βὀαΏρταϊς. νὰ. βατιῤίης αἆ Νέπε- 
βιπ. Όνπερ. ν. 16. ἃ Περί αἆ 
/αἱεγ. Εἶαεε. ΝΤ, ν. 945. Α0ιᾶ, θε 
ραιτίο Ηἀππ]ηο πια. [6 αά[ρετρεῦσαης» 
συμβολικῶς πθιδοποϊα εὐχόμεγοι. ἐπεὶ 
ζωοποιὸν τὸ ὕδωρ καὶ γόιρον., μι {οτ]θῖς 
Βε]ιο]ία[ϊος αά ν. 949 {η Λας. 0ο. 

5, 452, Ἔσιγάθη σᾶς ἔίσρλος γύμ- 

ΆΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ 

Θαὰς.]. Ὀυρ]ες οἰίπι Ιγογαπῃ] Εαῑε ἶ6- . 
ἐίο: εμο]ίαήες, γράφεται, Ἰπαιι]ζ 
καὶ Ἐσιγάθησα». Ὁιιοὰ οραὰ Πε. 
εὐίωπι Ἱεβῖτατ, Εσιγαύηῃ, πο ἀετῖνᾶ- 
τωπ ρυῖαῖ «4ὐγε[οδίμς , νοτῖαπι ουρα.Ε 
]εξείοπείη α δεΏο]]ῖς «ΟΠΠΠΙΕΠΠΟΙΑΒΣ 5 
δἱς Ὠοξβπιπο νίτο τπ]ουταπῃ Εαῑε Ἔσι- 
φἄθησαν εἴσοδον' [οτ]ρίειαι ἰς, πὶ Εα]- 
Ίος. εἴσοδοι. Ἠεεο {4ἱτεΙΠ νεἴεΓΗΙῃ οιΙο- 
τυπιάδπ Οοὐάΐσυμπι ζαῑᾖε νῖέετια ]6- 
8ο: ἸἘσιγαθησα» εἴσοδοι γύαφας' «υα 
τθοερίᾶ» ΥεΓ[ης ιπαπεθίτ αὐει[ραβίευςς-- 
{εά ρες {εουπαιι επι ἀἰῑαπιρις: εἴσο-. 
ὃο). αποἀ Ἠαῦει ΜΕ Εἰογ. απῦφυ 
Ριθέετι Ιεξτοπῖς νε(Ηρίωῃη, 

Ὑς. 453. "Όλοιτο 
ἆυσπη αγὈίττος: "Ολοι 
ϱρο Εντ᾽ -ἔρι, εἴτε πατῃηρ ὃ σὸς αἴτιος. 
Ρετεαῖ, Φμῖ Ὄαεες νε], λαἱε [ὲ Πέ 
οἱ βαεο: πεῖηρε πια]α Ργῖπηας Ιηνεχ]ς- 
ἀΐσειε ρου] ει: "ὍὉλοι)' ὃ ταδε µησά- 
µενος. Φοβὺ. Ε]εξιτα ν. 126. Ὡς ὅτα- 
δὲ πορὼν "Όλοιτ', εἰ µοι θέµις ταδ αὖ- 
ὀ6. Εωτίρ. Κπεί. 875. ᾿Ολοι’ ὁ ὁρά- 
σας. Ἱ[1Η5ιποςί Πσπίβεατας ρατΏεἱρίαπι 
4 {[αραμάϊας, ται «οπστῖε Ἱπρτ]πηίς: 
πάίσπαπιίαιο  Ιοεα[ί Ὠσδο ἀποσιώπη- 
σις. πὶ  Βπιρ]εκ ἀῑεεμάα ἄτ Ροτίις εἷ- 
ΠρβςΣ αὐαίες ἵπ αἰοιἰάίαπο {εΓπιοΠΕ 
Ρ]υτίπιας οδεἰπα]Πε «τε (δε εΠ. Νοα 
ἀἰβλπη]]]ς Ίοσαπ παῦοι ε)Πρς ἵπ Ῥίαπ- 
ἀῑευυύίασ Εοτωυία, ο) εὐγ), αριά «44- 
γἱβοβὂαπεπι, Ἱτορίςος, {ε 1 σοἵι-- 
πιαπῖ {ΕΓΠΙΟΠεΕ αὔοαμς {ας μῄταια, 
Πρπίβεβηίες πο, φ1α/ο ἴέ, ὧρο Γαεβ- 
Γε. νε], πε Ὀθο, οὔ/εοτο ες [αεῖας.. 
]τατῖς αὐἴετη ε]]ρείσαπῃ οἵατΙοπειῃ {5ε- 
Ρίας Ηοππεγωπι ιτ] ουϊε, ρ]ας [εππε] απἰ- 
πιαάνετιῖς Ει[αίωςς ο Οὐ. Η. Ρ. 
619. 14. ὃς ΙΏῃ Π]. κ, Ρ. 1949, ο. ση- 
µείωσαι, Ιπαυ]ε. ὅτι αὐτὸς ὃ ποίμτς ἐγ- 
τορίω., συσχἠματισθεὶς οὃν τῷ πρόγµο- 

τᾶὸ Ἰ ΟοτεῖσεΠ- 
ὃ τοδ) ο): εἴτε δίδα- 

τι ὑπεεήμήγατοςσὴν τοῦ λόγου ἔλλειμι 
προσῴνῶς γεέσθαι τῷ χέλῷ τῆς ἽὭρμας, 
οὗ ἴδιο) μὴ κρατεῖ) ὀρθῃς Φράσεως --------- 
γυ]ρατα Ιοέο, Ὄλοιτο τοδ’, {ία Ρε- 
σέαπὲ ἀε[εηίοτεπι {οἵῖε Ώου 1ηνεΏίεε, 

Ρίο. 
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ρΙΦεΥ νείεῖες Οαπιπαΐσοςς Πὶς ααὶ 
"µηρυαΠῃ ἔαππεπ ραιΓίαπη ΓμΠ5. 4ὐ.Ιη 
εταξϊαὈαηῖ , οοπιεηὀθῖςε, Ππῶ ηΙΕΗΠΙ 
ειιατ ορἰπῖοπα [υα, Ομί τε]ρίο ποτ 
ετε α Μειγῖσο ἁ]Πεπεῖτε , Εογί8η Πίο 
εο ρ'8ίεναι "Ολο ὃς τὰδ', νειδον 
ποπ ρατια]ρίο» {αραμάϊτο, απία Πο 
Ροβῖπ ]οᾳυ! Γοἶεπι Τγαρϊεϊ: «4ε/εὐγίης 
΄ΓΠεΡ. ν. 4σβ. "Ὅλοιθ' ὃς πόλει µεγαλ' 
ἐπεύχεται. θυρθοείες Οεὰ, Τ1τ. ν. 1.51: 
"Ὅλοιβ' ὅστις ἦν ὃς ἀπ' ἄγρίας πέδας 
Ἱδομαδος ἐπιποδίως } Μ΄ ἕλυσεν,. ἀπὸ 
τε Φόνου { Εβῥυτο κάνέρωνεν. ο Ι0- 
οὐς ἴοηβο ΡΙΟΠΙΟΓ» αμάπ ἴπ οὐ] 
Ἱερίταν ἵπ οΡρΙΙΠΠΟ [άπο (οάΐςε πομίο» 
ποπ Ῥατος πΙῄαπη Οεἰεῦοττ. Πεν. 

[ετνωβω «ἀθ]δυῖτ. σοῦΕ. Εωγίρ. ΚΠο- 
Ίο ν. οο6., οο8, Ηἰρροι. ν. 407. 

υσά νετουπῃ {Πρριεπάμπ ποίῖτο |ο- 
«6 τε] πα υατις, τοραπ 0! πο([γα σι ἀναπια 
Ῥ]ανα ΓαὐπρίηΙβταδ]ε, ο αυ]δας οήρας» 

νε] ἐμήσατο, νεὶ ἔπραξε , νεὶ ἐτελεύ- 
τησε. ΄ [ερ] Ἱπ Ῥῃωπ. ν. 8ος. Η 
δεινά τις ἔρίς θεὸς, ἃ τόδε Νήσατο πή: 
ατα γῶς ᾖασιλεῦσι.: Νδ. 10938. Φέχιος 
ἐκ θεών, Ὃς ταδ' ἡν ὁ πράξας. Ν5. 
1οτη. Πάντα δ᾽ ἐν ἅματι τῷδε συνόγα- 
γεν Αμετέροισι ὀομοισιν ἅχη θεὺς, 
πάτερ, ὄεγε τᾶδε τελευτῶ. ΙΠ η ει 
Ὄεις υὲ ευέϊοι ππα]οίαπι εοΡΠΦΕΙΟΙΗΙ 5 
ππαη]ξε[έωπι είς, οὐτμίς, Ροααίῃ 
αἶκοται» Ολοι” ὁ ταἄὸ᾽, αυὐι ὃς τᾶὺ’ 
πε Ἱπρία νίάειειατ {9 Όευπ, {[ε[ε 
γερτεΠεηάαξ, ἃ σο]τῖραϊ: εἴτε σίδῶ- 
ας, | Ετ' ἔρι , εἶτε πατὴρ ὁ σὺς αἲ- 
τιος. ----- Ομ μἱεῖπο Ριτορ]ς5 ϱὐ- 
Ίο. Ιααῖς αάραο Ιπάισο. εοπρατνατὶ 
Ῥοιοτίε ο Φέπεες Τιοδβη ν. 1ούἵ 
ὅπα φπεπιφιξ ἱαπίῖῃ, πιο ΟΙ εἰδ- 
ει ϱΓεΠΗΜ. 

Ἆ]ς. ασθ. Δευ υναιξὶ» αἱ δὲ ὡδθω 
γοναὶ, [καὶ ---]. Ει[αΙδίης ὁε Π{ηεη/εβ 
ἔς ῄπεπες ΑΠΙΟΥ..νΙ. ρ. 906. ὡς δὲ 
κοὶ Υυναιξὶ δειὸ»., κοτὰὸ τὴ» παροιµίο)., 
οἱ οἱ ὠδύων γογναὶ., ὅλαι μήτέρες συι- 
μαρτυρήσουσι». αλα [οπἱρίβῃετ ὅσαι μ]- 
σερὲδε {Η[αιθίωη (α1Ώεῃ ἀεΠε Γαἱρι- 

σοῦ κατὰ τὴν τραγωδία», Που] [ο] 
ῬΡ. 2515 314. 361. Ἠμίας ἀῑέ νογῖα 
Ἱεσυπίῶς Ἰω 5εΠο]ής ΙπιεγρίείαΙπεπια 5 
αποτπ υπυπι αρβῄπυίη:: καὶ τοιτῶν 
ο)ῶν ἐπωδύγνων οὐσῶν, ὅμως Φιλότεμγοί 
εἰσιν αἱ γυναῖμες, 4ήο οσα Ἠαῃο Ιῃ γεῖπ 
Ρτο]ατα ]εέϊοιί {αεἱςξεο]Πεπε, οορθος [εφ 
Ἱη Εεξία ν. 77ο. Δεμὸν τὸ τίκτειν 
ἐστιν' οὐδὲ γὰρ καφῶς Γοσγοντι μῖσος ὧν 
τόκη προσγίνεται. Ερί Ἰεσεπάππι ατοῖ- 
τοῦ: οὐδὲ καὶ κοκῶς ΤΠ]. ἰαπέτ πεΠιε 
ἠπΙμγίαπι βαβα πιαίεγν οι Ρεροτίέν 
4ΐ[]ε /0ἱεἳ. επἀεπι νοου] νῖς η Απ]- 
Ἠπιο Ίοεο Βιτρίά 1ρῖδ. Δυ]. νι, 
917. Δεινὸν τὸ τίμτει)' καὶ Φέρει Φίλτρον 
μέγα, Τ]ᾶσι τε κοιὸν., ὥσθ ὑπερκόμ- 
18 τέκνων. Ἠμπο ἰοσμιῃ, Ῥὶ {α]οι 
ἄτια]ετας ῥεμο]ίαβες απιίαυας Σ εἶως 
επ]πι 1π ΡοΠο]ίο, αμοὰ ναὶρανῖτ Κίπ- 
Εἶπδν τεσεπι]οτίς, οὐ(εινατὶ Ροίετυηξ 
νε[Ηρῖᾶ. 

Ψς. 96ο, -- 364. Λέγοισ. χαίρει ν 
τὸν δὲ νου» ἐκεῖσ' ἔχει] ος αµατμος 
{επατίος αἱ Τιτυ]ααι χσαικ, περὶ πα- 
τρίο, τετυ]ῖτ Φἰοδπεις  μ0ῖ ῥ. 9279 
ὃ. δεμμίπα νοσμΙῃ ἔωτπα Ἱερερατητ, 
συᾷ απιε Αἰπαίωπι 11 Ὠοτίοῦς, Μ]ὄτερ 
ὅ, οφικόμα», εοττηρτα. ῥτοβαῦας ἵπ 
Εάά. Βωπρ]άεἰς,. απὶά ἆς τα]ῖῦς ες- 
{οι {επεϊεηάμπι αἰΙθί Εαῑι ἁπραιαταπι, 
γειίαπι 463 Τξοπιας Μ. ρτοίετι ην. 
Ἐϊκεῖ νοσεπι Ίπάς {μρειβασίη {αΠα]ἱε 
ντ Ὠοξϊας ἵπ Μσε]] Ο5{. Ὑοἱ. τή. 
Ῥ. (ο. Οαἱ Ρετεριίπασ τεβίοπεπι 
Ἀηιαροηίς ρα, Αόγοισι χαίρει, τὸν 
δὲ »οῦν ἐκειτ' ἔχει, υετλα ῥγο πα. α 
αμ θς ἀἴοει/ωπι [επ1. . Ἐιβομᾶίς Α- 
ἀμ]ατος αριά «4ἴῤεῃ. ΝΕ» Ρ. 236. Ε. 
κάν τι τύχη λέγων ὁ πλούταξ.  πῶιυ 
ποὺτ' ἐππωο , { καὶ καταπλήττοµαι 
δρ» τοῖσι λόγοισι χαΐρειν. Μεφμε ϱγύ- 
Ῥατε ῥτά/[εγο, φιῖτ υεἰι οβ/[ἐηρε[εο [6 
τεάθΙ!ς εσκσε]]επεβίσς ΙΠιεσρτειυπῃ 
στοζω ἵῃ Ἠσο. ῥρ.:5οο. νεσίας Προ- 
αρ Ππμ]ες{απτ πως αριιά Περί [Μἱοσιέη, 
Ρ..7.. Καὶ ἕεγειόμην ἀείτοῖς ἆγίαί οἷς 
φάχρείσω. (ου]ςδ 1Ώ Ηῖο Υοι(η ζνλεγ»- 

χά- 



τς ΜΠΛΑ ΦΝΟΤΑΤΙΟΝΕΡ 
ψέμνν που ἀεδιεται τεργο/[επτατῖ. Ἰα- 
Ῥο]ίάθα 6α/1πδοπις αἲ Έδεορυτα(ί Όματ. 
1Ῥ. 4. εοπτυτς Τη 9µΟ Ρρτορίεγεᾶ 
Ῥτωτα]οτίπι αἰτετοῖῃ δυπηπη νΙπΙ «οη- 
Ἱοάαταπι, ἐταμέται δὲ ἄκογτα ., ουαᾷ 

νοτο δύκοῦντα τοῖς λέγοις Χαΐρειυ. οετὺίς 

Ῥοπιίποπε ἰαιμάαης , εἶις εὐτᾶε Ῥγεπηϊ 
τοπ. Τοοορπίς ν. 37. ΜΗ μ' 
ἔπεσι» μὲν στέργε., νέον δ' ἔχε καὶ Φρξ» 
νας ἄλλη» νώ. Ειπρικίς Απάτοω. ν. 
ασῖ, 45ο. εὐῖης ἀῑ6Ι νίπι ᾖαο. Νίο 

}.οεπῇς οπετνανῖτ: ααοά Πο λόγοισι 
αοἱρειν . αλιδί ἀῑχῖε φ/λώσση χαρίζεσθαι » 
Οτεβ!ς ν. 1514, Δειλίᾳ γλώσση χαρί- 
ἕμ., τᾶνδον οὔχ ὄντω Φρονῶν. αιοὰ Ἱερί- 
τυΓ ἵπ 96ΠοΙ15, χαρίτογλωττίζε, 835 
παριτογλωσσεῖν ὃς γλωσσοχαριοῦ» ἀῑςεε- 
Ῥατιτ. Νοταῖτα που εΠ Ιπύῖ- 
σπωπ, ἵπ Μ{. Εἰοτ. ἀεεῇο νετίας 
-6ο ὅς 163. Όαπι οὗ Ρεῖη πηα]α Ε19- 
σῖητ Πὶ ἆπο νετ[ας οσΙΠ, Ὠοξίς οἳ- 
{ο τυπι εῇε ποφῖςσ: Ππἶπις ετί8ῃ Ρ8- 
τι, ου Πο Γπρίας ενεπετῖς σοβί- 
ἔπητες, Ἰάεπι οἶ η ασσ[ἁΙἴτο τοπ. ΠΙΙΓ8- 
ὈυπίαγΣ ουμπι 1 Ότατίας ἵη βΏθ νετ[ας 
36: ρο[α ος ΊΏ εαᾶεπι οαὐτεπα 
νοςε τετίας ἀείηντες 963, πας Όομ]ο 
3Ώεγταπτε , εταπΠΗς Ιπευσπιεάῖα ς 1η 
Ειηριαϊὴς ΕΙοτορτίπο Όοᾶῖοε Γῶριὴ8 
οῦ 6σπιάεπι {ΕΠΙΡΕΤ ταίοπεαι, αααοτ 
Ευστο νει[ις ο] ἵπ Ρπαῃ. ααϊ 
νειίαπι Γεουυπεῦς 1007 [ες «οπτίΠΗ]5 
Ἱπ Μελεα νοτίας 718 ἅς ττες {εαεη- 
τες, οῦ /ονᾶς τερειΙτυῖη: ο νετδαπι 
ἀντιλήψεται Ὀῖς αὉ Εωτίρίᾶε Ρροβταπι 
οίΠετ Πβτατίας ἵπ ΑΠΑΙΟΙΙ. Υ. 742, 
ὅς 714. οὐ νοσδσ]ηπι ῥόμρίςν ΤΙάειπ 
νεηαπι 013 ἃ 931. Ρτορ:ετ αυας ταῃ- 
εαν ΓΠ]]αδας Ππι]ες γοευπῃ ἐμμάτων 
ἅ δωµάτων  ἵπ εοήεπ «ἀταιπαῖτε {εκ 
νογ[ας οποια ]Ὀντατίας 1968 ------ 
1071. Βτοποίπεῃ αὐτὸν πιεᾶΙο νετ[α 
1984. Ηἱρρο]γεΙ οοἱοσαίαπ, πες ΌΟΠ 
νετί[α τοῦ7 Εεσῖτ, ες Ἱπτετιηεάί 8, α[ἱα8 
τηἰπίπε περισεπιϊππιις {επῖριος 
ττ2η(ΠΊχεε, «θηίάρροης Ίῆμαο: Οὐχ 

ἕλξ Που εττοτά!ῃ 
6οπτς ἀετίναιτα οἰβάε Ριατισιᾶ Ρος 

Σγεέ 

ο ϱαιγὴν Ἰρη ΕΛς:ΣΤ. αυτού, είσοι π--- 

ἁπδίο, ααῖπ ἵπιερτας ποδῖς Ἱπιοτάαπι 
οοἱάπηπας Ἱπιειοξριτ , αἴᾳιο ϱα νεῖε- 
τυπῃ ]οοῖς Ἱπιι]ίε να]πετα, οὖσ΄ Πα 
Οσαίεαπι αλεΙίοταπι Γαὐβάϊο τε[αγο]τὶ 
που Ῥο[ππε: Ἠ]πο οτίᾶς ]ποιησδ 
ρίῶτες Γ Ογυ μι Ἱη (ραγῇΐ. Ρ.σσ2, 
σσ, ο Οσάά. ΜΠ. ρι(π:ῃ Τ 1οτοτάπα 
Ἐάιτοτες Παρρίετωπε, "ἶπ. Βιηρίσεἴς 
ΙΠ{μκπιοάϊ ἀείεξτας ρ]ητες ος , αααῖα 
η οἱῆς Ῥοδιῖδ. εο οΓεβιρ]ο νίάσιυτ» 
αυία , 4ο! ΠΠ Ρἰεγ]αιο {ατεπ εντα- 
της νετί[ας Ίπ επἀσπι νοςε ἀείπεῃ- 
τές (ΏρεπΠΙπιετο ν]εῖπος σοἱ]οσαίεµοΠ 
ἀαΟ]τανίε π]ηῖς ααοφι1ᾶ ΕγεφΙθῃς ἵπ 
υπ]νετί[απ ἵπ Πδάεπι Τερειεπθϊς. [,ο- 
ους ἵῃ αὐο νειίαππατ οΠς ροτετῖε εχ- 
επρἰο: νετουπῃι ἀφικέρη» εἰαμάϊτ νει- 
{16 φ6ο. 364, 6ο. Όεπιυπι εχεπῃ- 
Ρία, αὐξ [ωπε αά ΠιαπυΠ], Ρτοςοτηῖ 
Ροῄεπες πίᾷ ΡτοριεΓ εαπι ἱρίαπι Τα{10- 
πεπι τεέτῖας ν]άστειωτ», ἀοάτῖς ποιΠΊπια | 
ποῦ αἀρο[α/Πο, 

Ἡς. 364. Οὕτω δὲ τάρβους εἰς Φέβον 
τ' ἀθικόμην, ] ποεετιςνς ππήπ 6 
{οτῖριο Οοαῖσε (τος, αΏ εχ Ιησεπῖο 
νυ]σατίε: Οὕτω δὲ τάρβος εἰς φέρον τ' 
ἀφ. παπι α[α Εαέαπι αὐς οβοίαΓαΠΙ 
νΠίο ποῃπ ορίπως ααοπίαπ Πο αιϊο- 
αὐε Ἱεριπε νίάετατ δε]ιο]ία[τα τεσεΠ.« 
ΕΟΓ, ΠΟΠ [4ΠΙΗΠΙ εχριίσαης., εἰς τοῦτο 
γου» εἰς τοσοῦτο τάρβος ὀΦικόμη»., Τεὰ» 
Γοβαυα!η τἆρβος ὅς φόβο» ἀἰνετ[α ἀε- 
Ώρη-το πιοπυεΓᾶῖ, Δάάεῃς: τάρβος οὗ» 
χ2} γράφεν καὶ νταῦύ., Ψειας ΟΙᾶπι- 
ππαί]οις Πῃςείαπι πε ὁμδῖο [οΠριι- 
ΤΠ νυ]σβϊδί, Οὕτω δὲ τάρββους, εἰς 
Φφέβον τ’ οριῖπια εχρ]]σατ: εἰς τοσοῦτ 
τοῦ τόρβοὺς καὶ εἰς Φόβον τοσοῦτον ἀθι- 

κόμη». ἵῃπ πια] Ἰοᾳεπά! Εοτιπυ]]ςς 
ἵπ ο αδας Ἱερίεατ εἷς τοῦτο νε] εἰς το- 
σοὔτο», --- ὥστε, --- Ραμ]μίαπῃ ἵαπεαπι 
ναγίατα Πτυέτα, Ίοευτῃ τεροτῖς οἵτω» 
πμ] ἴπίιετεῇ, ἀεταιπ ἀῑσαιαν: Ούτως 
εἰσιν ἁμαβεῖς, ὥστ᾽ --- απ εἰς τοσοῦτον 
Ίκον ἁμαθίας , ὥστε ---- π ἱαπίμηι ῥγ- 
οε[]ετιπὲ απιεπίσ5 Ρἰώο ΤγΠάε ρ. 
918. Α. ΠΠΕΠΙΟΙΗϊ τοὺς οὕτως ἂγγοίχς 

ἔχου- 



ΙΝ ΕΥΚΙΡΙΡΙ6 ΡΗΟΕΝΙΦ6Λς 
Ἓχοντας., ὥστε κακοὺς εἶαι. νυ]ραίατ 
ἄγγοιαν. ΝΙΗΙΙ. εεἰαπα σοξοτεν, υτησι 
ἀῑσας ἐς τέδε ἠλιμίας ἥποντα. ΟΙΠῃ Ἠετο- 
«εοζο- Υ1Ι .ς. ἄσανΙπ. 4π. ἡλιμίας οὕτῶς 
ἔχοντα. ' Οτέρογ, Δακίαήσεη. Βρίβ. 
ΑΧΙΠΠ., ϱρ. «920. Α. πἱ ἡλιίας οὕτως 
Ἔχεις», ὡς Ίδη τὰ χαθη κλίεσθα. 'Εἶα- 
1μ5εΠ ἵπ Όται. ας, Ρ. 419. ο. πᾶρς- 
σκενἠς---οὕτως εἶχον καὶ }/ὤμης. α]1οτιῖἩ 
οιἶαπῃ . οὕτως ἔχω δόξης, οοπέ. (ε1ἱεῦ. 
Πεπιτεγλωβις. αά 1.μεϊαμὶ ΝΙΡεϊη. Ρ. 
8» 8. Κατας., φὐοά Ἱερίεαγ 1 Έπ- 
Πρ. Εεταθ]ά. ν. οι», Γέους μὲν 
Ἔχεις ὦλε (Ιά ο οὕτω ) τοῖςδε, Αμο- 
Φων», Ἐτηίῆτα νειως ΊΠίετρτες οί 
Ἱπιῃ. τε εεπίερας ἵπ ος τετ [ρεγ- 
ναουδίῃ. Ὁς ομρίπ6, {ο Πρπίποαια 
ἀήτεηπε τάρβος 1ρχο”, ὃς Φόβος πιε- 
πω. «1ε(εβύίως δαρρ]ϊῖς, ν. 41. τερί- 
Φοβον μ᾿ ἔχει τάρβος. Νοβρροείες Έτα- 
οἨίη. ν΄ 119. πεί, [ωμτὶ πετιρε 
πια. Πετγῆαην, Φόβῳ ἁ]κίε ταρβοῦσα». 
Ευτίρίάες Πες. Εαν. ν. 971. 1αρβο0)- 
πες Φόβῳ, 

Ἡς. 368. Ἓπογδαί τε καὶ σὴ πίστις, 
ὦ μ᾿ εἰσήγαγε] Γ,ερίεωτ ἵη Γ]ογ. ΜΙ{, 
«Εἰσήγαγες , οαυοᾶ 9άεο Πποηπ {ρετηεη- 
Ἅμιη, υἳ ποπ απἰόσιι σεπαίπωπη ν- 
«ἀεαίατς Π πῖπις οἷ[δ, νεπαπυπῃι τα- 
πΠεη αρρατεοῖ. ΤΠ ἵπ εοάεσ Οοα- 
σε βπηῖ]ς Πηῖο ερτερῖα {ΑΠΕΦΙΗΠΙ Ἱες- 
το: Ηεευρα νετία 5ο νυ]ραευτ: 
Βικ. τίς οὗτος, σῶμο τουμο) οὖμ ἐᾷ 
Έεισθαι; [οτδὶ 4εῦετ ο Εἱοι οὖν ἐδς' 
ΡΙΕΙεΤεα ροςῖ πια]ιῃ; Έα, τίς; οὔτο 
ισῶμα τοὐμὸν οὗ ἑᾷς Ἐ εἴσθαι παπι οὔτο 
ϊς -εΠ., ὦ εὖτος, νε] οὗτοι σύ. 

5 

5 

Ἡς. 474. Ναίω, δῦ ὄτσων ἕμμ” ἔχων 
᾿δακρυῤῥοοῦυ», Ἱ. Ηϊς νειως Ἰπῄάει πί 
ἆα]]οι ππευἀα., ους ]εένατίθης αττεηεῖς 
Ἱαρο Έωιε οΏεπάτου]ο:. Οτῶςσε πιηἤ8 
Ρεμ ριοςυ] ἀποίο πιταδαπτιυτ ἀα/ρες- 
πτῃ Ῥετ οεμίος Ἰαογγπιαπίρηι: τὰς ΏσΏε 

πι ἕω ει! ΠΙαΔεηῖοῖι, Κἰπαις Ἠσο- 
«οἶπε εα(ΕἱροτήΠηῖς Ἱησεπ]ῖς ΠΠπρΙ(αγΙ | 
«αἱ, οὔ{εετο , ἀἰκίτ μἱρίαπι ὄμρα οι’ 

ὀσσων δαμρυῤῥοοῦν: απϊς. αυοά υἱ]απι 
Παρεδε ουσ Τπ]ς Επιηεμάιποιη ὁ ἔσ. 
σων ὄμμα , απθπινίς α πιο πιάρίαπῃ ]ό- 
ἅμπ, α Ππιρίοτο ἵπ ρταπά[[οπο 
ζο]]οσατειας «Ποτιςϱ σαΠίΠ, ΠΟΠ 2ἆεο 
αυίάεπι ο[σεηΊετεις ιά Ἠσο ποβτα 
αυ Πς. υτ (ηπι νυ]ραιᾶ, τοξε ροπῇ 
Ἑοπίσπάργίε, απο οαυ]άεπι σσπ{οτεΠῃ 
Ὠσιά ἀσΠάετειῃ. Οτανίτοτ 4ε[εγης 

Δακρυσίσταμτο δ᾽ ἀπ' 
τρ 

ης Ιαςήγ- 
ατ' ἐσόων 
Η]ρρο]. 

Πεά. .ν. εδ. 
η ὃψ- 

όω- 

π. Ρ/Σ{ΓΡΤΕ., 

Ῥυπι Ἰπάς Σογπαίαιῃ αἴ]απι Ἰπηοιπίε, 
Π]αά νετεος, πε ομῖ τα ΠάΙΙςΟΓΕΠη 
[ατῖς ες ν]άεειυΓ οὰ ν]σαίσπ ποβτί 
ψετίας Ιεζοπεω Πιπιαπάαϊῃπ ομέξοτ]- 
ἴαςς ῥίδτίετ ὑοβοβρβεπ, «Ἐηαιῥίώς 
ια Ἱερῖε Τη Ποπ. Π. Ἐ., ϱ. 324. ν. 
οἱ. 01 {οΙπιαπΏ νοςῖς ὁσσος ΙΠΠβ[ζΗ]Ι- 
παπι ὃς αἰιαπάς Πτπας, ἀπὸ τε τῆς 
πληθυρτικῆς γενικής, Ἡ παρ Ἠὐριπίογ 
κεπαι ἐν τῷ, δἱὐ ἔσσων ὅμμ ἔχω 

ὄνθα , αἲε, ζει διρφοραν 
καὶ ὄμματος. Ἠϊπο [ἱαξῖῃ νατ]ρπι 

]εέίοπεπ ἹαοίσπιιΙσ ἔχω πίΠ] ο 0οςἱ- 
οἶδης εποιατατ ὀΙνειβτεεῖς: Ίηῃ οριῖ- 
πιο |,οἰάεπῃ [οποίτατ Ναίω, δ) ἴσσων 
ὄμμ᾽ πε ος απ]άεπι ἆς π]μ]]ος ν]ι]ῖ 
παπηαα5 {εάες εΠε ν]ήειητ {π "ίς 
Ἱδαίω δὗ ὄσσων. Ὁοτηῖρο 

ξένη» πέλιν 
Ἰναίων, ἀειδὲς ὄμμα ἔρω δαπρυῤῥοοῦν, 

πιῖυς ]εξοπῖς νε[]σῖα ΟτΙους Ίῃ99- 
ρτανηιῖς Πης ΔΙ οος απϊπιάάνοιτες, 
Ἐωπάις επιεπὰατιοπῖς εἰ η ΠΗε[γεβίη- 
πα ποια» πΙῇ [αιου. εά µαπο Ἱρίυαα 
Ίοσυ!ῃ Ειγεριςς εοπίοΣΙηετα: ᾿Δειδὲς, 
ὀφοθἒς , ἄμορφο), ἀἱσχρόν 'ουῖ σειῖα 

“εοπρτυυῃς Ἱπτεγργείαποοπτα , { οπρίᾳ- 
τα ἀΦανὲς οο {επία , απο τεσεβεῖοτςς 
ἀοσίζε α4ἩΌμειο. νι. . Η. ἰπ 
δη Μ]- 
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Με], Οὐς ν. πτ, Ρ. 411. Ειω[ία: 
αὐίμς ἵπ Οὰ, σ, Ρ. 26 12. ἄνχμου 

πωαρότης., Ἰπαιίε, καὶ κακα σπεῖρα., 

τὸ λαμπρὶν εἶδος ἀφανίζυνσω- Ἰάειι ἵπ 
Ἡουπετί  Ο4. απ, ν. 9οὔ3. Ἰηκέτι 20ν 
αρόι καλὸμ ἐλοίρερ οὐ(έτναι ϱΡ. 
605. 31. νετραπῃ ἐαῴεο Πσπιβςλιε 
τὸ ἀφχείζεο Ἡ αἰσχύγεω. ὄντως γὰρ (Ώς 
{εῖοεπά μη) ἐναίρετοι χροῦς καλὸς ὃκκερυ- 
δι, αἰσχρὸς δηλκὸὴ ἀντὶ καλοῦ ᾖγου» εὖ- 
ειδοῦς γιγέµενδ». 4: ΡΟΠΗΠΙ ἵῃ πο- 
Πτιπι ἰοσμῖ αρτθ «ιαηςξοιῖ: ΠΙΩΤΟΓΕ 
εοποίζειας νυ]τως Ρο) γπῖςίς, ἃ Ι5ς1Υ- 
τοῖς ἱερσ]ιηίς ἔωστας ἀεξοτιαιως: ΟἱΙΠΠ 
εὐειδὴς. εκ/αὶ, Ραιτίσαυε βΌἱ ἀι Ὀιτυπῃ 
τερηιΏ εδ1Ε «ομΙταςς, «οπίτοχετας 
ὀειδὲς ὅμωα Αἱςείτς (απιεὮ [εατῖρι- 
«ἳεα ν. 121, Ἱπ πα]ῖς οἵὰῖ ἀστέλακτος, 
οὐδὲ τοὐπιὸν Ἴκοαι-2» µεβίστη χρωτὸς εν- 
ειδῇ Φύσι». Ὀτορτίο αυϊόεπῃ ε{οῖ ᾿Αει- 

δὺς. ὁ μὴ ἔχων ὄνσκα" ματ ἱερίτατ η ο): 
τὴ]έ {εκ:οο. ΜΜ. εί, αἆοά εαάειῃ ες- 
μίοεε Ρραμίπα ευπῃ εαόσπι εχρ[εαίοπε» 
2Αδὺς ὀε]οτὶῖ Ρωτετῖε ἵπ ΠΌΓο [εἰάεπΠ. 
Όι δύσω2ρφες δε ἅμορφος » ἵτᾶ δυσειδής 
ἃτ ὀειδὴῆς 1άειη Ρτοτίης να]επε, ὀυσπρό- 
σωπος δι ἀπρέσωπος αὐοτάσ Πω ἴπ 
δυρῥος[ἰς ει Οσἡ. ρο[ϊετιοτί ν. 278. 
ηος εοἀεπι Γοπία Πεσίτατ ἵπ ΟΗΑτΙΏ]άε 
Ριαιοπὶς Ρ. 154- Β. οὗτος» ε ἐθέλει 

ἀπολθναι., δόξει σοὶ ἀπρέσωπος εἶναι" οὗ - 

πως τὸ εἶδος πώγ καλός ἔστι. δορηϊ- 

ο τεσθπΕιοΓΙΠ ΕΙεσβητία ἀἰσετετιιί ἕκ 
δὺς δὲ ὅλος πρέσωπον Φαίεται. νιαῖ 
περ. νι, στα εἶσι Γαττλεπορθέμδ» 
ευτίι οετιαξυτὴς», νε[ες Ροίω[τος, 
Αβµἱ[ετ; ατίιδ, {πβοπειφιε ῥη- 
πποχὶ» πεο Ρεογα πιιάῖς ὨΏείετιογα βὲ- 

πΐνς ἰαλιμιο {π εὔτρυτε υιμήμ. δ0" 
Φύοείες αριιά διοὐσεωα ϱ..σ5ο8» 31. 4ὲ 
ορυΏ νυν: [Καὶ γὰρ ὀυσειδὲς σώµα, καὶ 
ὀυσώνυμον Γλώσση., σοφὸν τίθητιν. εὔ- 
μορφο» τ’ ἰδεῖῦ. αὈἱ ἤσιτα Ρροιείῖ οῦ[ετ 
ενατὶς 44θΠΠ νοσαητ δ2σμό2, αὐαπυε 
-ᾖς ετίαπι ἀίἄεται ο π οὐτετῖς Μ0/εο- 
φαῖ. ἵπ []. πν ν. 12. ΠΑΠ ϱΙΌ χίλιασ- 

; μὸν ουτΏΡεπά απ] 10ί χιασμὸ», οἱ πῃ Πα” 

επιουηθὶς ΟἱαΥ, 3ο. Ἴας. ὡοδιίεπβς 

Αρ. ο Ἑ οτι ο Ν. Ε -» 

ἵἹπ Ίος οιἴπι Πταιβίαπ σεπετε΄ ἴατν 
τοπ ρεβπιας. [σος 4 π]] ο 
Ῥωτίρίάεη ασ ιπι, ε Ί]δά απ]άεπι 
οπτάΠ. ππαίς νΙος [)οξος ο Ηε- 
Ώερίαπιμα ᾿Απγδέσθη, Ρ. 448. ν. οἵ.. 
ὧιαςς Ἱσποιαιη ερπβησ]Ης νοσαδι- 
Ίμπῃ,εΓΙςάσΠῃ «µπῃ ΠΟ Γἔγο αειδὴς νΊτευ18.. 
᾿Απειδής: 11 οι) ῆς, α]άς Εαβα- 
ἑρίωην εοπτυ]Πεητ 1 Ο. Α. Ρ. 37. 
1ο, ε Ραιμ/απῖας Τιεχίςο ΠΟῦΙ8 ριο[ς- 
τεηεπῃ (οπίοι Ρἰαϊυπίς Ίοσα. 18 οιιῖ- 
δυς, αὖ Τ]ς αἰποπη ρα, τερετίαηίασ 
᾿Απηδεσήη ἃ Κατγδέσθομει. ΑΙ. 
{οτιαΠο νυίρατα νοιίης ποβτῖ Ιεέο Πς 
Ροι{ας ν{άεοίεμγ «ο γ]σεπάα 

ξένη πόλιν 
Ναίω, κατὴθὲς ἔμω ἔχων δακρυῤῥοοῦ».- 

υβταιῖυς Ἰ]αά αἰτετος Ριστετεα Ἱ τᾶ- 
ρῖεο 4αραμε πο[το ΕΓεοιεέπτατάτ: ἔαι-- 
τ{ρ. Ηειας]ίἀ. ν. 619. Ες χρημα» κεῖ- 
σαι», καὶ κατηφὲς ὀμμ᾽ ἔχεις» «οηυξ. Ὁ- 
τεῇ, ν. ἄ8δο ἍᾖΙΠ ΝΊεάεα ν. {οιχ». 1ε- 
ρίητ: Τί δ) κατηφεῖς ἔμμα., καὶ δς- 
κρυῤῥοεϊςς 40 νετίας εἰ Ιπ Οτερυτίέ 
Λαλίαπσ. {μο ΠΟΠΙΙΩΕ νυἱρατο ἀταιηᾶ- 
ιε 740. 

Ὑ9 374. Αλλ’, ἐκ γἂρ ἄλγους ἅλ- 
γος αὖ , σὲ δέρκοµαι ] Ῥοτμείαπε ετῖαπι 
πα {ο Ἱεραιατς Αλλ” (ἐν γὰρ ἅλ- 
φους ὅληος αὖ ) σε δέρµοµαι άρα ἕυ- 
ρηκὲς., καὶ πέπλευς ελα} ίµους "Έχου- 
σα. δε (μοι επίηι πουα Πιρεπάῦ 
εφ Ππετήι πιαϊετις) Τε εοπ/ρίεαγ 
εαρίιε τα(ον οεθιωφιξ μησιυτίδις ἵπ- 
ἀμίαπι. . Ῥεηίωπ ρετνετίταηι Ιηίεί- 
Ῥτείας». Ποπ, Γμἱ οτἶαα} 1ρᾷ18, ΕΓα 
ΓΟΤΕΠ οοτγσεγς ἵη ποτῖς, Ῥτορε νετῖ- 
τα(εΠ] αεος[Ἴνται Κἰπρίμς: [εὰ αὖ ρεῖ- 
πποι αἆ εα ϱὐς ριαζεάυηξ: πεθυε. 
{ ος ευωταείας ο έχρυίει, ἐκ γὰρ 
ἄλιγους ἄλγος πΟΙΒΙ, ἀοίοτ επῖπι αι αΠ1Υ. 
ἀθίοτῖν {[εά ἀὐῑογ επερίέν νεὶ που 
αἰἴωπι πια [εφυίτιγ ὠωίυτεπις Ἱ]αά ΚίΠ- 
βῖῖ «ΟΏβΤιετεῖ Ειωγίρίαϊς Λἱς. ν. 1930. 
᾿Αλλ’ ἄλγος. ἄλγει τουτ’ ἂν ἢν πρασκεῖ- 
µενο». ἃ Ττο-όυπι ν. 5ο! , ἐπὶ ὃ’ ἅλ. 
γεσι ἄλγέα κεῖαι, γε] κέρται, ε - 
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Ῥο]γπίιοῖς Ἰαέας ποπημ)ὶ ειπε [ος 
τεπιροσίς αγιίσυ]ο ]εναίσς; {εά, Ππια]- 
ἃς ΠΠΑΙΙΟΠΙΠ ΠΙΟΕΙΟΤΕΟ νἰάετ οοπΓεέεσπι» 
πονα Ίπος Ἰυέας Ἱτετυπα πιαιετία Ῥγίο- 
τί ἵη Ίοευπ Γασεσεά(ε: ἤος εΠ ἐκ γὰρ 
ἄλγους ἄλγος οὐ. Βιγίρ, Τ1οβά ν. 
Ζοι, “Αλλ᾽ ἐν λόγου γὰρ ἄλλος ἐκβαί- 
Φει λόγος, Ἠοππετις Ἶ. Ἑ., ν. 2900. --- 
ὥς μοι δέχεται καμὸν ἐκ καγοῦ οἷεί. ος 
Ἰοαυἵτατ ουῖ νἷκ υ]]α ππα]οτυῖη εΠ Ιη- 
τετιηΠο. ομῖημε συνεχῇ ααὶ ἄλλεπόλ- 
λήλα τὸ κοκά. υι αἴι {ηαιδίης. ι- 
φΙρίάες 1ρ1. Τος5, ν. 1οι. µόχθος δ) ἓκ 
μόφβων ἀῑσσει. ν. 365. "Άλλα ὃ’ ἐξ ἄλ- 
λων κυρα. Εεευῦαν. 688. “Έτερα δ’ ἀφ᾽ 
ἑτέρων Ἰακὰ κακῶν κυρεῖ, [ο οοἀσεα 
ειἶαπι {οπρτΙις Ροτρείαπι εἀΤάτε ἐφ᾽ έτέ- 
ρῶν Πϊησί. ἕτερι ἐξ ἑτέρων αεὶ πα- 
ρεισῶέρω», «ΑἱΠεπαεο (α[σιῤοπις Γε]ῖ- 
οἰ[ππε τεβιτμῖς ΙΙΙ. Ὦ. 446. ο. αἰίας 
/επιρεγ «φιιαε[ίοπες ϱΡο[ἱ αἰῑατ πεδεῃς. 
Ἴβα {1ο {Ώρε ποιο νατίανῖτ Πηγρίάσες 
Ἱηπ ΟΤεΙε Ἱερίτατ ν. ο70. Έτερα ὃ) ἐτέ- 
οις ἀμείρεται ἹΤήμα, ἐν φρόῳ μακρῷ. 
Φομομα[ϊες, ἄλλα ὃ’ ἐτ᾽ ἄλλοις κατὸ 
διαδ2χὴ» ἐπέρχεται. ΗΙρρο]. ν. Ἀδ6. 
Τόδ) αὖ γεοχὸν ἐκδοχαε ᾿Επεισφέρει 
θεὺς κακό. Ἱπ ΑπότοΠι, ν. δοΙ, Ρτο 
κακῶςν ο ΜΓ. Ἐ]ος, Ιερεπά μπι, ὥς κα- 
κὸν κακῷ Διάδοχο». εκ εοἀεσι 6οάϊσε 
τεροπῖ Ροτετίς 1η "τουβη ν. 617. Κα- 
κῶν κακὸν γὰρ εἷς ἅμιλλου ἔρχεται. ἵπ 
Ῥυρρ]οϊρης ν. τι, ᾿Αγὼν ὅδ' ἄλλος 
ἔρχεται νέων, γόων Δι Ίεσεῃ- 
ἁυῖῃ οεΠ{[Εὀ: φόοις Διάδοχος. ουπ]α Πς 
ιά {οἱει Πα ἀἰάίοπεπι «ωτὶρῖ- 
ο. 

Ὑς, 175. Κάρλ ξυρηκὲς» καὶ πέπλους 
μελαγ χίµους "Β,χουσαν. 1 Ἠίο, ὅ υὈῖ- 
ουπᾳῦε νος οσσμιτ]ε αριά Ττασίςος, 
{εουπάἁπη Βτεερ. δραπύεπάηι π (αἷ- 
{μπ. Ἡ. ἵπ Όετ. ν. ΙΤ. [ετιοεηύηπι ϱ6- 
16: µελογχύμους, Αιαιε Ίτα,  ἀῑδο 
εἴεπηις αμόἹεπιες , ἴαπηδος οσα ἵη 
3 ταρῖςϊ]ς Ἠαρειεπιας {σασοπτες: {[εὰ 
Ἠσο, ορίπος, Ἰπουπππιούμίη ντ Π]{- 
Ώπίς πο αππαάγειετατ» «4ε[ε0γ]ο ἁἷ- 

ἀἳ μελάγχιµοι «οσγΡΗΗΙ απο οΡῖεςσς- 
ταῦῖ δραπθεπιίο ολ]1ρίποπι. [,οεῖςα Οἷα« 
τΙΠ. Ε. 1, «4ὐγε[ῦῖο ρ. 4ος. ὃς δίαή- 
Ίε]σ εἰταιῖς ἵπ «ε[εΥΙΙ ΟΠοερΗ. ν.ο, 
ααάί ροτετυητ εκ Μωρίς Κείο ν, 
ο6». ὃς α (οάΐσα Εἶοτ. ΜΕ νετίως Λ]- 
εεβίάΐς 427. ἵπιερταπῃ Ιοσυπι 8ἀρο- 
παπ ε Μ{. Πᾶσι ὃε Θεσσαλοῖσυ . ὧν 
ἐγὼ κρατῶ, ἸΠένους (ρτο Πόθος) γυ- 
ναικὸς τῇζδε κοιοῦσθρῃ λέγω, (πιῃ]ε 0ε- 
λω ΜΠ.) ΓΚουρᾷ ξυρηκεῖ κοὶ µελαγχίαρις 
πέπλοι νυ]ραιύτ; Ἑουρᾷ ξυρηκεῖ κοὲ 
μελαμπέπλῳω στολῃ. οοΠί{. Τ1ολἆςς ν. 
141. Όιτ Πίο, Πο Τῃπ Εἰεξία ν. 4ησ. 
Πάρα ἕνρηκές' ----- Τέτλους µελα}γί- 
µους ἔχει, ΦΕΟΥΠΙΠΟ (ἱο ἀῑείιυτ ν. 
409, ΝΤ ελανειμονεῖρ τε πενθικάς τ’ ἔχειν 
στολᾶς, 

9, 477. Ὃς δεινὸν ἔχβραν μῆτερ. 
οἰμείων Φίλων, ] Οαἵ Ἠμης {σααίταγ. 
γειζας ο]ίπι 1 εχεπρ]ατίρης Γουῦτς ηπ- 
ὑιςάαπι ἀεεῖαι: δεροα[ῖες, ὁ στίχος. 
Ἱηαπ]ε, οὗτος (3478) ἔν τισῳ ο) Φέρε- 
ται δἱ πο[τῖς αὐε[ες, α Πειπῖῃε τ6- 
αὐ τεγειάσ: νεᾶπιαπι ααἰάεπι, ααοά 
Π]ο νετία ἀἰσίεας, {εὰ πἰμῃ] αὖερ β- 
οἷς αἆ [ΕεΤΙΠΟΠΕΙΠ Ἱπ[τιεάπι: Πῖο Γρεῖς 
εἴαι ἀῑκιΠε: Ὡς δεινὸν ἔχθρα, μῆτερ, 
οἰκείων Φίλων». Γηωγρίάες 1ρΗῖ5, Αι]. 
ν. 976. χερὸν ο κασίγγήτοισ: νε» 
σθαι λόγους, Ν]άγοις ϐ). ὅταν ποτ ἑως 
πέσωσι» εἰς ἔρυ. Όυα Οτοἷμε ης 
Ἰησαι Τταρ]οί Ρρο(µειατ ἵη Εχκοετριῖς 
Ῥ. 407. εκ «4ε[ζοιεῖς Ρος, νι, ο. 
νι. Ρ. 10. ἃ. Εμωγρίςἒς ε[ῃο ἀσομ]ε 
ε Ρηατερί Ἑ. 11, Ρ. 48ο. Ρ.. σσἱα- 
Δετι Δ. Μ. Ρ. 6. ΧΙΙ, ρ. σΙ9. [Ηπε 
αμτοῖιῃ Ίσα, νειηπισως σοββείυπε 
ματοειηῖασυπι: Ἀαλεποὶ πέλεμοι γὰρ εις 

. η 

ἀθελφῶγ. Ρο[αὕαπ σος [εΗρ- 
{οταιη» ἵπ Εάά. δεἰιο[ίοταπῃ . απε]ου[σ- 
τοις Ί]α Κἰπαῦ, Τεσπερεῖα πορυτίο 
οοπιῖπᾶα: Ἰκαὶ δυσλύτους ἔχουτο τὰς 
διλλαγάς.] ὃ στίχος οὗτοο ἐν τισι οὐ 
Φέρεται.  δὸς δεινὸν ] «Λί. χαλεπὸν 
πρῶγ μ’ ἐστὶ, μτερ, ἔχθρα συν γενῶν. Ηίπς 
τη] Παϊα ΓΗῇρί6ιο» παπι ἔοττο {ο ]ρ- 
Πα 5 5. 
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θΠοι ΟΥαπηπιαείοι πὰ νειζαπ 377 
Ὅ. στίχος οὗτος ἓν τισι οὗ Φέρεται 

Ὡς δεινὸν ----- ἄλλος δέ, Πρᾶγμ' ἐστὶ 

φαλεπὸν», ῥΠτερ, ἔχθρα συγγεγῶν. {ε- 

πατίας ασε» Πεαμο Εωίρίίεη ἀεθε- 
οε-ές. 

τς. 48ο. Σκέτον δεδορκώς,] Λάζετε 
Ίπα Τβοπιας 11. ἵα ν. Σκέτος. ΕὈῖΠεῃ- 
ει α Τύοπα, οαῖπ ρτοιυς α Ποετὶ- 
ᾖε, «ἀθίΐμς Ὠἰοπγβις ἱῃ Αιεῖςο [μεχί- 
εο. αραιά Βι]αιῦ. ἵα Ο6ὐ, Α. Ρ. 195 
πο. ουί Ρἰασες, ἆρσεγίκως ΡΓΦΙΕΤ «6- 
ἴειας {εοιπάαπι Αιτίοος εΠεγεπάαπι 
νοσεπῃ σκότος. Σια ῦ, η Ο4. ΑΡ. 
455, 50. γύεται Ἀκότιος ἓν τοῦ Ἐκό- 
τος. πλ)» οὖν ἐν τοῦ οὔδετερου ἄλλα 

τοῦ "Ἀττικωτέρου ἀρσολκοῦ, ΕὐΙῃ «4εί0 

σοηνεπίς Ὀοο]αίσε ἵπ νετίὔπι Ρτῖ» 

πια. Πεσαο Τα]α.αυσάαπι «ο1ἱε- 

ας Ἠεπτ. διερθαπιω ΔΡΡ. ἆς Όιαί. 

Αεε, δ. 152. δη 1σό, 157. ες Υο- 

οἷς Σχύφος.. οἳ ᾿Αττικοὶ τὴ) εὐθεῖον καὶ 

ἀρσενικῶς κο οὐδετέρως λέγουσω, απο 

οὐΐοιναι «ἰδεπαεις ΧΙ, Ρ. 498. Α. [16ο 

ποβτα «,οσ.ο 216 παπα ε 

ξοτααπῃ εείαπι αἀπίρυετε Γταρίς], --- 

Έ]οο απϊοπι. Σότο» δεδορκὼς, ΠΟ ΡΙ]- 
τηυς, ορίπος, Ῥεπεἰιατί νο] πες 

Γιτίρίᾶρε» νε]αῖ δυβθοεΙίς αΓα. Ιαπῃ Πο- 

ταπι εκ Οσά. ΤὺΤ. τεσορίε, υδί ΄Γ1Γ6- 

Πας οδ(ουτίᾳς Οµε4ἴραι ν. 437. ἀῑσῖε 

Ἑλέτοτα νῦν μὲν ὅρθ, ἔπειτα δὲ », σχς- 

τον: Φολο]ιαίΐα: καιότερο». εἶπε βλὲ- 

ποντο σκέτο»: Ππεῖτο {8πε: ο μΙάᾳαιά 

εηπίιη αιῖ 1[Ηαςπποάί {ογπιΙ]αγαη  εἴιαῖῃΠ 
οπραά Οοπίσςον» αὓ Ἱβα δυρθοσς ἃ 
Ειίρίάεα ἁπετεραϊ. 

νς. 481. Οὕτω γάρ Ἰρξατ”, Ἱ. ΜΙΠΙ 

μἰάσπι 1ῆα ποπ Ρ]άσοπι» 41ο ΠΠ 

πιοίο τε ωτερτόράα, νίάθαηι 6ουΓ]θ- 

τος: οοππιο μη ΡιΦοοτοπί [ζμίαπι 

{ο (ορια: Οὕτω Ύ ἂρ ἤρκεσ᾽, ἄθομο 

μὲν τεμεὼ ἐμὲ, Κακῶς ἂξ (τε ΜΙ. 5) 

γῆμαί πατέρα σὸν, Φύναί τε σέ. ΛΝΟΠ- 

ζω επίπι /ἱς εταί , νεὶ ΛιΠεΙεδαϊ » 

ΏΙ ποιαρα» ααἰαμίς Πε Ιοοτυαι οαί 

αυ νο ααβ πο ο Ες 

Ροτά(ε Οοσαἱρὶ "νε Τα] σεητῖς: οσα: 
ουἷά {εααί ἀεριείαι, 4ἳο ΤεβοΙΓΙ ρο8- 
{οπι Ἱα, Οὕπω γὰρ Ἰρκεσ αι οἵδιίο”- 
ΏεΠ, Πε ἀἰοεπάα Ρο]ψηπίοεηῃ οΗνηάες- 
τατιε, Ιπιοιταππρίς πίτμταπι Ιοεβ[ς, 
"ΑἈτὰρ τί ταῦτα», δεῖ Φέρει» τὰ τῶν ῥεῶν. 
Ψετύιπῃ ἀρκεῦ , Ἆας εείαπι {επί ρο[- 
τον ἱωπρίτυτ Ιπβηϊινο: «οαῤῥοείος: 
Λή. ν. 8ο. ᾿Ἠμοὶ μὲν ἀρκεῖ τοῦτον εἰς 
δόµους μένει. «Βιτρίᾶες Ηετες]ιά ν. 
053 Οὐκ ἠρκεσέν σοι ταῦτα τολμήῆσοι 
µόνο». ν]άἀ. ΕΠΕΓ. ν. 483. Μελος 
ἔωτιο εοπ]εξϊοιί 1εξεῖο Εἰοτεπιῖηα Ῥτο-- 
ἀετῖες. Οὗτος γρ ἠρξατ᾽ ἄνομα μὲν τε» 
κεν ἐμέ, ἐμοὶ Ριᾶὺεῖ [εἰ Β. 

δε. 936, α87. -- δ3 πόθου ὁ) ἐλής. 
λυθα. 1 Ὅἶπα Ιτετα οα{α Γοτ[απ αἀῑεέτα 
νειίωπι ου/[ευτανεταῖ: Κὐπρίις ραις]ς- 
Ώπιας Εάῑίοπες αὐμ]συ]ςς ααοά ἵπ. Πὶ 
Ἰῃνεποτᾶξ» ἐλήλνθας οπιπῖδις Εωῑτοτί- 
Όυ5 Ἱπιρηῖαπςς ἑλήλν» τεᾶε Ψεηπει]ῖς 
τω]ραίαπι «4ἱάμς ὃς Ηετοαρίης ΡΥΊΠΙΗΠΙ 
Ῥα[ιεῶ; [εά ΙΠ αἰίοίαπι 4, ΒαΠ]. αἩ- 
Πὶ 1551, Άνο οδία, {ει α Ὕοαππε Ο: 
Λοτίπο, τεοεριῖπι ΕΗε ἐλήλνθας" φαοᾷ 
ἁξίποσερς Τετ ΠΕετΗΓΕ, ΡγΦίετ ΟΤΟΜΗΠΗ9 
Οοάΐσες [οαάατάπὶς αὐίοις αάά1 Ροῖς- 
τπτ [Γεἰάεηίες. Ου µας αη- 
τεσεάμηι τεξῖς νείετεςδ.οερετε Ο{απι- 
πιαιϊοί 5 ραπ Ριοτυ]ίε Βάζω εχ 
ἨἩοπιειῖσο ἴπ Π. ΕΒ. ν. 491. ------ δὰ-- 
κε δὲ Φρένας Έκτορι μθῦεο, ἀεγ]νειυπὶ 
οὐ[εγναης Ρ. 4917, 2. παρ Εδριπίδῃ 
τὸ, μµήτι σην δᾷχω Φρένα: Ρ]ατίπιᾶ ρο- 
(πεται ρτοτα]ς πα: τεφαἰτεπεῖ- 
δα ἁασασε σααλετ, ἵπ ΜΗ. Απιοπῖπς 
ΧΙ» ΧνΙ11, ο, 2αΠδεῖἩ. ἵω «Ατὶορῦ.. 
Άιρες ν. 12. «ὐτε[ον. Απίωαὰν. α΄ 
ρ[εὺ. 11 ο. ΣΧΧιν. «ἰδετζιω ΠΠ Πε-- 
Λεὐδμ ἂἁ Δακέζυμον" ΕΒἶης ρειϊταπης 
αιοά αρυά ΠΜεγερίωπι Ἱεβίευτ: Δάκω 
Φρένα. λυπήσω τὴν διάνοιαν. Ῥτο μή 
τι, Ἱεβίτατ ἵπ'Γ,εἷά, Ἀ. μή τε σὴν δάκα 
Φρένα , ΠΟΠ 8ΠτεροπείεΠπ΄ νυ]ραιος. | 
Αυᾶοτ Ας, Ίπιετ Ἐρευετῆεᾶ Χιὰ 
ν. 05. Ἡν 9ἂρ καίτι δάκηο:. ἀεβσπας 
αἰπογίς ΤΠΟΓΗΣ  ἔρωτος ὀήγμα, ΡΙΗ- 
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Ίπτεδως ἆξ Ρτο[εξία νῖτευτῖς Ρ. 77. η. 
ἔτω δὲ ἔρωτος ὀήγμω παιδικὸν πρόσε- 
στι" εΠε δὐβροείεα ΙαΠῃ απῖο {ΟΠΓεια(Ώ., 
ὃς Ρετ[ρίουαη Γατ εκ 1 9ΥΠΡροΙ, ρ, 
61ο. Α. {επ]ρίεται φορῥοσίθς : 
Ὅτῳ δ᾽ ἔρωτος ὀ]γμα παιδικοῦ. προσῇ: 

Π]αά Πίο αἀβγπιατί ΡοΠει: πιῇ (ατιυς 
νἰάετετυτ, Ευωτρίάεῖς ποβτῖς, Ὅπως 
ὃ' ἔρωμαι Δέδοιχ ἃ χργζων Βπῖι- 
ΗπιμΠ εχοἰταΠο Ῥαεμυῦ ΙοεΙ εκ Α- 
ταἶαπτα: Ὠμθίο οἰἶαπι (ίαπι ἵπ[[ίατη : 
αιιξ φμοά ῥγήποταί Οπρι[αηι [ἱτρὶ εκ- 
αμἰτεπάς. Πτρίίμς Αεπ. 1ν», ν. 
28}. θμαε ῥγίπια εχογάῖα [πιαῖ 

΄ 
Ἡς. 4ο. Τί τὸ στέρεσθαι πατρίδος ς] 

δἱς ῬΡ]αοιμῖς Ἰπιειραπρβ]. ἨΗιπε νετίααι 
ἅς {εημεπιες αἱἴ4Πος » αὐθά ν]άετας 
δη, Ὠῖπο εκοίτατος εχαπηϊπ] {μ0- 
Ποῖτ, εοταπιαπε [επτεπεῖπη τεξωίαε 
Ῥ]μίατεδις Ίπ Πδε[]ο 4ε ΒσαΙο Ρ.5σοο. 
Ῥ. 605. Ε. 696. Α. Ρ. Ἐ. «(8ίυος 
{θαυεηίες Ρτοιυ]ῖτ ἅς οδιοδαει Τε, 
Χχχιςκ. Ρ σο6, σο. ΡΒ]ηϊατελείς πίτα 
Ππιϊ]ια ἴαπε ἵω ΠὨιυπίς ΟΜτΥ/0/Μ. Οτατ. 
κΙΙΤ. περὶ ΦυΥης. ὅ Ιπ' ἀῑαιτιοίς Τε]ε- 
εἰς ὃτ Μι οπίὲ, ἃ ΦΙοῦαευ εοπίετνατίς 
Τ]ε, κ; περὶ ξένης.  Ὀτεταιε πιεπηῖ- 
πῖε Εμτρίάεοταπι ετίαπι 6’ ΡΠοεπ!ῇῇς, 

Ἡς. 491. Τϊς δ’ ὁ τρόπος αὐτοῦν τί 
Φυγοσι τὸ δυσχερέει ] Ππιτίο (επατϊ 
ἀσεταῖ ὃ', Ἆος ε σοβάαεοτεςερἰ: [εά 
Τ,εἔεοτο π5 πιοπίτο αὐϊάεπι, ἵπ Π0ε 
Κἰπρῖμε νυωὶρανῖε τὸ ὀνστυχες 5 απία 
Θοὔέν πος δΠίαΙῃ Τεἰάεπῇς 5 τα {ετῖ» 
οτεὐ]οῖ]ε Κιπδίωπι η ΔηβΙ εἰς Ιηνεπίς- 
{ε δυστυχὲς. αὐοά ΡΙμαΓεδις ΡΠΟ- 

Ὁ ἀσῖι Ρ. όσσ. Ε. ιπϊμὴ Ιπείίου 8ἶτετα ν]» 
ἀθευτ Ιθξ]ο ὀνσγερὲς, αὉαπι Πῖς Ίηνο- 
πίΠε ν]ἀσπιυτ Τείει ἃ ΠΜ ύηίης: ΠΑΠΙ 
ους Ἱερωπιώτ ἴπ ὁϊιοδαέο ε/Πετ ϱρ. 
933, σα. ἄ 2936, 14. [οηΠοέεπρυς 
Βϊς Ειίριαϊς οὐνετίαῦαιατ ὁε εχΠΙΗ 
Ἰωζοιηπιοῦ!ς οκουτ/ᾳ5. Μεπιίπί νοςςς 
δυσχερῆς ὃς ὀυστυχὸς Ὀῖς πυπππυπι 1 
Ευτίριάε ΕΊΙοτοπεΙπο ΕΙΠΑ Ρρειπιιτᾶ- 
τας: τοξεςο γνω]ραιωτ 1η ΗΠρροὶ. Υ. 451 

Ὅ ὃ᾽ αἶνος οὗτος δυσχερέστερος λὰων Τῶ» 
τηςδε" πδί Μ{. Ε]οτ, δυστυχέστερος. 
σοηίτα Οσα. ἵπε ρισξετι ἵη Ττουί, ν. 
457.» δὐσχερέστερο) γάμο», υδὈὶ νηἱσθτα 
{επῖριῖο ὀνστυχέστερο Ρισίετεπέα νἰ. 
ἀεταῖς οὐσην]ς επίπι βπἰτίπα. Πε μα- 
τυπ νοευὴ ἵπ. υ[α βρηίῃσαιίο, ἆαη- 
τΗΥ ΤΠΕ Ίοσας ομῖδας αἰίσταττα ἵαπ- 
τυπ} οοπετυ]ες νε]υε Ιποεντί 1 τασϊο 
αυσά Ῥτοςμ] ἁποῖο πο[το «Γ/θπεη- 
υπ, Ἱερῖτατ Ιπ Εαοειριῖς (το ρ. 
465. Ετδρβπιεπιυπῃ , ε ΡΙΜίαγεβο ἂς δι- 
Ρετ[(ῆτ. Ῥ. 166. Ε. ἀειῖναιυπ ς Δερή 
τις ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ συμφ2ρῷ., Δούλους 
γεγέσθρη, δεσπότας τὲ δυστυχεῖς Λοβεῖ, 
υοἱ οογγ]σεπάπ; ΕοτιαΠε; δεστέταες τε 
ὀυσχερεῖς ΑΛ αβεῖνς ἀοιπίπος ἐπίγαξαδί]ετ 
ἔν πιοχο/ος αεείρετε ππυ]Κο πιρ]οτ ε{ς 
{εγνο επμ]απηῖτας» Ύὐαπι {ποτίμπαῖος. 
Σαεἶ]ες ὃς ευπιπιοά{ τε] εὐχερεῖς ἁἷ- 
ευπτυΓ 5 ἀῑχβεῖίες δε πιογο[ῖ, αυῖαιε πᾶρα 
νε]μεί εγαξίαπι]ους τε]πέἴαυτατ, ὀυσχε- 
ρε. Ιπιῖο Ρα πιεπήρετας ορίπος 
Ευπϊρίάεοτυπι «ἠγί[οβῥαποτ. Ῥτορτια 
ποτῖοπε ψοσειη ααλ[ραῖε Εητίρίάες Ἱπ 
Οιε[ῖε ν. 701. Δυσχερὲς ψαύει γοσοῦ»- 
τος ἄνδρός. ϱτανε ε[ὲ ἔ πιοἰε[έμπι : αιῖα 
{ε νῖς αρει ππατα Ἱταξξατῖ ρατίεµτ. «οἩ- 
Γετατὰτ δορῥοοῖς ΡΗοξτειες ν. 471 
897. [η ἴοπε ν. 408, σετ ρτορείαπι 
Ἱτετα ΙΙ νοςίς α)]αάατ Ευγρίάςε . 
Ρ3ΓΗΠΗ (ᾶπιεη ΙΠΙΕΥΕΓΑΕ , ἨΤΤΗΠΙ ὀνστυ- 
αἩ ἀἰκιπει, απ Τὰ τῶν γυ]αιῶν δύσχε- 
ρῇ πρὸς ἄρσεγαςι φυοά τεξῖο νυ]ρατΗ 
ἵη Ριµατευὲ Ουπίο]ατ. Ρ. 102. Ε. ἵῃ- 
Πσμε {παρπεηταπι Ἰεσίτατ, αποά, οὗ 
{βεί]ετ πΙτοϊσσι ὃς τὸ 2ωμικὲν., πιμ]- 
το πιαῖοτ! Ίωγε Ῥοτμετας Ίπιος. Ειτρῖς 
ἀσα τεβειτῖ. οσπι αἰία πιπί(α Γαοτθ 
τε]ατα:. Οτυζές ἂτ Ἱπουτη ΄Γταρῖςϊ Ρο- 
{ατε ἵπ Έκς. Ρ. 461. ΠΗδο εἰὶ Πας. 
ἀπ6Η {Γεητεπεῖα Σ μμ Γαετίς γεια ν 
ποέ πϊνης αἴῑος 1οβετε [ρίγιίων: ή ὃ”, 
ἡρτισυμβή ὀυσχερὲς --- (Στέφπεηςαριά 
μήτογῖσος., ἐὰν αποβῃ τι δυσχιερές.) ὃου- 
λοῦ πάλι». οΡρΡοσΠί Ἰθ]τοῖς εὐτυχήμα-- 
σι τὸ δυσχερὲς Άτᾳυς αάεο τὸ ὀνστνχές. 
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Ῥε, 401. "Ἑν αἲ μέγιστο» οὐκ ἔχει 
παῤῥησία». ] δὶο ἵπ Οοδᾶ. Ἱερίευτ Πιο 
{εηατίαςς ἴαπι δρυἀ Φ/µίατεθυπε, ὃς 

Ῥῖς ἵπ ἁοδαεί Ἐἶοτ. νεπυτῖοι ταίΏεΠ 

εῇ.. αααη αρρατεῖ ρήπια {ρεεῖε, (6ε- 

οεῖέ «Αιπα]αϊ οοτεεξίο Ἱεσεηιῖδο οὔκ 
ἔχευ παῤῥησίαν: ἵη ΜΙιος]Ι. Οὔῇειν. 
γο]. νι. Ρ. 506. Ἀοπ ταππεη αγΡίττΟΣ 
ἀεέιεατος, αωίρας οιιπίπο νυιάεβίεας 
ἔχει [ετναπάυϊη, Πε Ππωτατα οὐάεπι 
ρισσἀεπεῖ {επατή Ιεείοπες απίᾳαε 
Ῥετεπι εκ 1ρῇς «4γπαϊάϊ νετοῖς 2τρι- 
ΠποΠταΙπ » 4ἱο σοιτεξ!οπεπι ορ] 
ἀυνεηπῖς Ιαοείαέτεπις Ιπνεπίεπι αὐἴεπῃ 
νιυ]σετα ]εξ]οπίς εμτεβίυα 1Ππ {οαπη. 
{λαυἱβο  νίο Επι ῆπιο», Ραϊτο- 
ΠΠ, 1π ποιῖς αἲ Οἴεετοπ. ἀὲ Ίἴναῖ. 
Ώεοτ. 19 «6. ΙΟ. Ρ. 49. Πἶηπο ΕΙΙΔΙῃ 
Ρτοῦαπίεφ «σπρτοτες νετετές α ΠΙ- 
ππετο Ρ]ωτα]ί αά Πησαϊατεπι εταπῇταΣ 
Ριασε[εται {οἱ]ΐσει Ὠῖς ποῄτίς ργοςῖ- 
1πε: τί Φυγάσιν τὸ ὀνσγερές: «άν 
Ἠετυασίως σετιο, νυἱραται Φυγζσι- 
νετίυς αἁπηϊτεγει Φυγό2ε τεέτε (60 1Ε- 
χειυί οὖκ ἔχει παβῥησία». ΙεδεπάμΠῃ ε5- 
{ε Φυγάδι, οτεδ]άῖτ οτείίιω ἵπ Πίο. 
ΟΥτγ/οβ. ϱρ. 67. ααοά εκ αἀῑεξξίς ετίαιῃ 
ππαπιοβυσ εί. απἷὰ Λή1/οπίμς Ίηνε- 
πετίε ἵπ {πο σοάΐςα πῖπις Ἰίαμετ» ε 
«Φί0ῦαεο Ρ. 936 13. νεια 4μ84αἴῃ 
Ῥ]η]ο({ορΗῖ , πο αἱ Εοττε τεαα!τᾶς 
{αυἱ]οῖαπι : Ἑθριπίδης Φησὶν, ἐλευθερίας 
στέρεσθαι τοὺς Φυγάδας, ἐπεὶ καὶ παῤῥη- 
σίῶς. πεποίηκε γαρ τὴν Ἰομάστη» πυνύα- 
νοµένην Πολυγείκους τοῦ διέως, τία 9υνσ- 

ερῇ τῷ Φεύγοντί ἐστι», ὁ ὃ ἀποκρφε- 
σι. ὅτι Ἑν μὶν μέγιστο», οὐκ ἔμει 
παξῤητία». 9εὰ ααοπιοάσςυπαυε ]εβε- 
τίπτ αὐῖ, οετωπι εΠ Εωγρίάᾶεη ἀεά]6- 
{ε: τί φυγάσι τὸ ὀυσχερές» Πς -αμιεῖα 
Ἰπτεστοραπεϊ ΠΗΠΛΕΤΟ Ρ]υταίνο Ιοσᾶ” 
Π5, νεταπ παω , τε[ροπῶ Πε Γο- 
Ἰψπίσεας Ἔν μὲν μέγιστο». οὐκ ἔχειν 
παῤῥησίωγ' Ώος ϱο Ρτοαδϊ]ε, ουος {ο 
{οίεπε ἵπ {οπατϊς ἀμοιβαίοις Ἐταβὶαϊ 
Ιπβπίτίνος Ῥοῦετε», ουἱ Ῥεμάεαπε ἃ 
ΡιΦοεάσπῖθυς: ἵπ δορύοοές Οεά. 1 ντ. 
γ. Ε1Γφ. {επί ἀῑσεπει , Οἶμοι) πρὸς ῦ- 
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τῷν εἰαὶ τῷ δειυῷ λέγευ' τε[ροπάΠε 
{ετιυτ Οεάΐρυς, ΚΖγωγ᾽ ἀκούων' υὈϊ 
επι ἀπάμπι αΠτε «ΟΙΓΕΣΕΙΔΙΠ: 
Κᾷνωγ” ἀκούειν' ἀλλ᾽ ἕμως ὠπουστέο»" 

Ῥοίίεα Πες ρἱεππιε {οτίριησι {ων επί 
5 αρυά ΕΙματείῖα 1π 110. ἆς Οωτίυ- 
Πιτ ρ. 522. 9. ὃς αἀνετί, Βρϊουτ. Ρ. 
1003. Ἡ. Οὺ εαπΦεπ τατΙοποπ 1Π 
δορρο]ες Ττοσβ]π]ϊς ν. 66. Ιεσεπάυπι 
αἰσχύνην Θέρειν (Ρτο Φέρει) [ε]]ϊοεῖ εἴ- 
ϱΊΝΕΣ: Ι9Ιάεπι ΡΙΟ σὲ ν. 65. Σοὶ ριᾷ- 
Πιτετίε. "Ἠξεις 1π εοὐεπ ἀταπιαιε ν. 
189, Ῥεπάει 8ὓ εἶπον εν, 187. [υ0- 
απἀ]επάο. λαχεῖ» --- ἴσο ἵπ Απιίροπε 
ν. 526. ἀῑχίε Οτεοῃ , τε[ροπόεης αά 
1]]αά Κερῖς ρυεἰ]ῶ πούεῖ. Ιπ εἴπσάεπι 
ἀταπηατίς ν. 4ἵο, Ότεοπίῖ ΤΟΘΑΠΕΙ9 
ΤἩ. καὶ ἕυνίεις καὶ λέγεις ὀρθῶς ἃ Φῄςς 
πυπςῖ5 τε[ροπάοι: αύτη» 9” ἴδον θ- 
πτονσα» ------ Πο σετιε Ρταξετυτί εἰ[- 
Ώογες ΠΙΕΙΠΟΓ , ὰῖ Ρηῖο, Ἠεητ. δί6- 
Ρύαπας, αυρπιεπιυπ οποιεί πο Ρο- 
τυ]πες Ρο[ηῖε ἵπ 1ο Ίοσα εἶοον, Ἰπ 
Αρρεπά, ὁε Ὠ]ε]. Διτ. Ρ. 178. δεὰ 
που νετίηπι ρεῄαπιάσες οὔαπ, πυΡρες 
Ρτοςϊάϊε ἵπ Μ1{σε]]. Οτίε. Ρ. ο68. Κἰ- 
εὐατάμς Ώαποες, ρετῖτας Αιτὶοϊειηί 1ὰ- 
4ος ., επιεπαατῖο Ρτοτίὰς ο{ῖ ερτεσία. 
Ὠυδρευπινῖς {οοῖ]ς: αύτη» γΥ’ ἰδεῖν 
ῥάπτουσο»". «Επρίάεα ουῶ"4απ1 ΡΟΠΗΠΙ 
ε Ρπασῇς {ο]ίς ρεεῖτας ν. 745. νετ- 
ος Οτεοῦίδ, "Ἐπτ' ἄγδρος αὐτοῖς Φα- 
σὶ», ὡς Ἰκουσ ἐγὼ, [αράΐτ Ετεοσ]ες: 
Τ{ προστετάχθαι ὁρᾶν 5 ΠΕΠΡεΕ τοὺς ἐπι- 
τὰ τούτους Φασίν. νὶδῖτ ος ὠσμο]ίεβα. 
ἀϊνετίαπι α νυ]ραια εέίοπεπ προστέ- 
ταμται ν Ί]α ρτοεςυ] ἀποῖο ἀετοτγίοτείῃ ν 
σοΠππΕεΠΙΟΓΕῦ5, απὶ τεέχε τὸ δὲ προστε- 
σοχθαι ν΄ ΙπΩΊτ» πρὸς τὸ ὄπισθεν Φασὶ 
συγτάττεται. Ιπαίάειι 4ποφυε Ρεηῃάεις 
ουοά  {εαωίτης Λόχων ἀνάσσευ, ἑπτᾶ 
προσκεῖϊσύαι πύλαις: ΠΕΠΙΡΕ Φασ] προστε- 
τόχίαι, ν. 7179 [τεος]ί τορασ!! Λέ- 
Φει δὲ δή τι τῶν ἐκεῖ νεώτερο»: ΌτεθΙ 
τείροπάετᾶςξ, ἈΊελλευ ο: [ος 9υο- 
αυὖ ο ἔαετας 1η {ελλων ΡεΓρείαπ 1809: 
πυϊστυπῃ. ν. 1218. Το τάπίλοιπά γ’, 
εἰ καλως πράσσω, κλώει2, ΑΙΧΕΙΔΙ ΠΕΠΙ- 
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Ρε πυποίας; Μεϊζώ τι χρήζει. ΕΑ- 
6επι ο ἵα Ὠία]ορίθ Ἰοᾳαοηόἱ ταίο 
ποπηπαα ετΙαπ αΌ Ιπιειρτειύιμθ 
ὃς αάιτοτίοις ἀερίᾶναια, 

Ὑς. 405. Δούλου τόδ" εἶπας, μὴ λέ- 
γειν ὁ τις Φροεῖ- ] ας ριαί«τΙη Π- 
Ρί {ωπ.[ογε τεβιαπάα Ρἰμίαγεῦι ὃς Λ10. 
πι. Ἀτέις ἵη Ἰοπο νασίεις ν. 
στα» ποπ «ἀιδεπίςν 13) τεῖς 

..λόγοισι ἀἄστὸς ή» τόγε στόμα Δοῦλο» 
πέπαται. κοὺκ ἔχει ποῤῥησίαν. Ώο ΡΙοΟ 
πέπανται νετε εοιτίρεηιΙ 1. 6ΙΠΙΕΥο 
Νον. [ιοέ. ντ], ο. 111, ἵ8πιες οῦ- 

1οαμ]τυτ ΔΙΥΠΕΠΙΗ: τατρίεοτ [ωρε Γαῖς 
1η Ποσο νειοο Ρ6εσαϊαης ὅς Πσο Τρία 
ἔοίπια πέπαται οριὰ «Ττεῦγίάπι οΏεη- 
αἴτ Λίατοιοα Μεἰθοπίμηι ΠΟΙΙΦ ΙΠ Εεαβπι. 
Ῥνιλμας. ρ. 6η. Ἀοίίο Ιοεο εω]ρα 
νᾶσα[βσε ἀικ Πο: Δούλου τόδ᾽ εἶπας 
οὓκ ἔχευ παβεσία». 4µΟ ῥπο {[εηία 
οερῖι Εωτίρίάσα (9η. ΜΠΕ Γοος, 1Π 
Ῥρατί {,. τ1τ. Ῥτοίοθυπ. (ΟΙ ρε- 
τῆς ᾗ ποῤῥησία.. Ρετά]άτ 15 τὸ κῴλλι- 
στο) ἐν ὀγήρώποις, {εευπάυπι Πἱοσεπει 
αρυά Πίορ. μαζί. ΝΣ  6ω. ἄἴηυς 18 
τόγε στόμα Δ2ΌλΟΥ πέπαται. δε μπο 
οἰνειβίΠπισπ μὴ” λέγε ἅ τις Φρογεῖ, 
{πρεµιΙπστο ρτιὀεπεῖς ε[ε ὃς Ἱησορυί: 
να; [ατα ἵπ που οὐταίπε Ρἰματεουὶ ῥ. 
6οό, Αα. 5. ΠΜιυπδΐ 4ποφυε {άεις νεί- 
δο(α ἀι[ραίατιο Ρ. 236. 51---3δ. 

Ὑς, 306. Τὰς τῶν κρατούγτων ἅμα- 
Δίας Φέρεω χρεώ».] Αρυά βἰωατοβαπα 
Ἱεσίιται: Την τῶν κρατούντων ἀμαθίαν" 
Ἱήαιοτῖς πιοιπεΏτί Ιοέιο . νετ 1η 
5οἱιο]ιῖς σοπιπειποταίΗτ: Τὰς τῶν πο- 
λιτῶν ἁμαβίας Φέρειν χρεών» δεὰ εεεε 
πο”ἱς- Γαπρίωῖη» αὐΙ ἵπ ρεσίη. Γ.6- 
ἔουαπι Εαηρίος ἵπ Όμσρη. Γιερίάμιαν 
αἵξ» ὑεῖο εΤΤΟΤΕΙΗ εἴταί Βαγπεβας, [π) 
επ πιαίθ ἱπιει[εῖο Φευολίω(ίε οατίαι (ε- 
Βίοπεπι τῶν ,πολιτῶ ρτο τῶν Ηράτου- 
τω» εβρ. Ὀκσεριμς Εὐἰήους Κίπ- 
εἰ, Ῥοῦτασι [ιαπρίως ποῦῖς Πίο 6ΟΠΙ- 
πηϊη[είτατ «4Ρεπαειώη, θὰ επ]η5 ]οιισι 
ἔρεξτατοι 1018 Ικοσ5 ἀινετβτας, νο 
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Ια αμ/άαα!ῃ ἱπς]ειπεπιίυς πο ἵπ Π]]αα 
οὐίάείΏ ἀἱεετε, παἴη ΡΙµζαγεβι ΠΠΟ- 
νετ, ορ]εξιῖοηί Πο Φοπο]ία[-ς οσοιΙΙ- 
τίς» ἃτ ἴ[ία ἀἴοετο (ταάατ Ροδία Ὁο- 
Πταπι ἱαπφμαιι 4ἰβεπίεη/έηι , (΄Γοῦτο 
ὡς Αθήναιος ἔφη ὁ ποίητς ) πα, Ἱῃ- 
ὁυἷε. Γαιμείί φιῖς επ] ποη [, Ιαν 
{σε υεἰζέ, /ειι ποὴξ, (ΑιΠεπΙΦ πε ρε} 
Γευγε ἀεὺεί βΡοιο. {π[απίαπι. )ι- 
υΙαπι πο ε[ε, οααἱη ἀοάθτῖς Εωτέρίώεες 
δε τῶν κρατούντών ἁμούίας, που ππί- 
πυς «εξ ε[ ο βομο]ις, Εῖσ οἱ πι 
οποσυε Ἰεέυπι "ας τῶν πολιτῶν ἅμα. 
θιας, Ἠαπο εηαἰάειῃ εέξίοπεπι ἀεῦο- 
τί [Πμ[ρίεοτ Ρο]ψη]οῖς ραγίες 8ρεηιί [- 
ΠτίοπΙ, αὐΙ. Γπρίης οτιε βλ] εκ- 
εεριἠς, εὰ {ρεξατοτες οαρίτο πίτες 
τεβ. κο, Δος οἴνιοις Π5 Ιῃ 09 οΡίο- 
οἑγίξς, αὐος τῶν κρατούντων αἀρε]]α- 
1οηε πονετας αὐ /ωηρίάε Ἰίσοι οῦ/[ε- 
τίας ος νεα Γιοεμείᾳας Γοιατος. 
1.απβίις εο ρισπίοτία ἀἰνενβιθῖοπι 
απο Ιεζῖοι/ς Ώου αἆ ᾖατίρίάεπι ῥρεῖ- 
εἱηστο Ἰπάίσαρας, Φα πεφιε Τρείς 
ΤΗ ν. πει «Ηγοδίς, οἴπες κρατούντων 
αιζοταϊε βαυίῇ Γιογῖπὲ, [ υἱπεγίπὲ 
/ὺ τεσίδι. Οι] Ίῆα, αια[ο, {δ- 
εἴαηε α4 Παπς Ἰοέτοπίς ἀἰνοτῄισιεπι ῥ 
ΡΟΠΠΕ ΤΓΠεβ: οεἶαπι ὃς Αιρὶς ν]τῖς 
Ῥηπείριοας εἰνίηπι εται Ἱπίαπία [αρα 
ἴοἱεύπήα Ρ {εά Πο νεν[ῶς Αιτίςος δνὶ 
{ρεξίαι Ειωπρὶάει: ααἶπ Όσι]έ αασφμε 
Ἱ Περαπί (επιροτς Γμε[εας οιἶάεπι 
Λιιεπῖς τερπαῦαῦ , πθαιε ταἴπεη οἶνεἙ 
ΠΟΠ ΑΕΙ Ῥοτεταμὲε οἱ πρατοῦρτες. Ὦε 
Ρορι]ο ΤΠε[ευς ἵπ Εωτρίμς δρρὶις. 
ν. 3529 κατεστησ’ αὐτὸν εἰς μοναρχία», 
Ἐλλευθερώσας τήγδ’ ἰσέφγῶον πέλιν. ν. 
44 πά Ατρίνηπι πείεις, /γι[έγα 
τετ ποπηπίς , αἷτ, ζέρεπι Ρίο φιστίες 
οὗ αρ ἄρχεται Ἑνὸς ὑπ ἀνδρὸς, ἀλλ 
ἐλευθέρο πόλις, Δημος ὃ ἀγάσσει διαδο- 
χαισω ἐν μέρει Ἐλιωνσίαισμ. Ἑθείις 
με αἷξ {οεταες ΗεΙ. Βπεοπι. ῥ. 215. 
Β. τὸν ὁημεν. µαθίστη. κύριον τῆς πολι 
τείας. Οα]1ιάε οπἰάσιη Π]ε ργμάσπίετ» 
406 Κερ ποπιπ]ς ἹηνΙά{οίαιῃ υπιθναπι 
ἃ {5 τεπονίε, ἃ οεἰεθίεπι {ασ ἴση- 

γ6- 
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2ρίου Ἱηττοάσχίε» Ροίείαίαυε Γιῦ Τ{ε- 

{οο Ρορυ]υς τῶν κρατούντων οἀρε]]αείο- 

η8 Ποπε[αιῖ : τὸ κρατοῦ) τῆς πόλεως 

Ώνε Κοχ Ίεα ρορι]ας εΠ, {ει ἀμηίαχαε 
ὀλίγοι, Χεποβοπ. Μεπιοτ. ἵ » Ρ. 7ἵ8, 
6. Παπς Ιεέξίοπεπι τεέτε (ἰεετοπίς α- 

οιίτατο ΕπιπανΊε Βατπε[ιω Πὶς αά Ατ- 

ἤσσπι (τΙ Ἑρ. παν.) πος {επεπμ τᾶ- 

οἐρίήη Π[ιμῖ, τὰς τῶν κρατούγτω». Νετ- 
{υπ Ποβναϊῃπ, Άιιεο ποπ], 

Γαῖῇο ἀεβρηκτυπ ριίπιας ν]άῑτ «14. 

Τωγπεύης Αἀνετ[. παΙν», ς, 1ν. ἀείη- 
σερ» αἰἰί πποπΊείηπι: Ῥ]υτᾶ ἀεώτ ἂ ο 

ΤΏιοπίς Οα[α Τι τν ιἉτ, Ρ. 996. εμΙΗ5 

νοιρίς {ηδογίως Ίαπι {ωεγατ υ{υς ο αἱ- 
τετυῖῃ ΟΠοετοπίεν (σαἴαλεγις Δ. Μ. Ἐ, 

ο κ. Ρ. 5259 526. 4ποίμπΙ ρττεπι 
μαῦθοιτ αά ποβταπι ἰοευῖ ΛαΓΠΕΠΗ. 

Ἠι5 ταπάεπΙ Ῥαυσα [αεσεάασεν ο μἱρη5 
Ῥοπίιης ΒΙΠΕΙΗΥ νυἱρατα Ἰεέήο.. Ει- 

γέρίάες Ηεευβρα ν. 494. ----- τοῖ πρῶ: 

τοῦσι μὴ µάχου. ΑΙεπεΏᾶ , ἃρ. δι. 

Ῥ. 384, 16. ᾿Δεϊ δ' αρέσκει τοῖς ερ 

τεῦσι. νορῥοείες Ειεξίτα ν. 442. 

τῶν κροτούντω» ἐστὶ πάντ) ἀκουστέκχ. ν, 

298. ἕ-----. Γαῖς κρατοῦσι ὃ' εἰκάθει. 

Ὑς. αοΤ. ΙΚαὶ τοῦτο λυπρὸ», συ»»50- 

Φεῖῦ τοῖς μὴ σοφεῖς.] Μαῖς απίάεπι 8ἱ1- 

εἶδις «οιπροβτυπη α]]αά συνασοφεῖ) ας- 

οἶάῖε Ἰπεχ[ρεξαταπῃ : ἀ4ΠΠΙΠΟΤΕ ΙαΠπεῇ 

ποη Γαβ πιετηπὲ Ποπλίπες Ὀἱς 1π Πτογ]5 

οχετεϊται/Πιπῖ, αὐῖρας Π]μὰ νετραπι 

Ότ ππίπως (ΟΠασμΙ ποπιπϊ Ίπο ἀε[- 

ρΏατς: Ρήπιίη  απ]ά νείῖη, «ΟΡΌΟ: 

{εαπι; σβυία εοσῃίτα Ἰυάΐσες Π {εάστα 

ἀίσπαδυπευς , εοταπ] Ἠςὸ οὐ[εγνατίο 

1αάϊοῖο Παῦίεν οαεινε. δἱο 1Π αΠ]- 

ππυπῃ Πηδυῖη Ιπάμσί, σι ευπῃ ΠΟΠ 6ς- 

{ο συνατοφεῦ , 9018 ΤΕερΡΙΡΩΤΤΕ νΙάεδᾶ- 

τας ἀσοφεν απαἰομίᾷ {Πτεα α[αί 

Όισος Ιοημεπί απ, εχοηρ]ί Επ Ππηή 

οοπιρατα(ἴοπε , 4Π8ΠΕΗίΠ ΙΠ{ΕΙΙΣΟ 

πο Εασῖια ΒΙπαπόωπ. ΑΌ ΠΠαςπροαί 

ζαο/{ταπιϊνῖς ἀῆγ]]αδῖς, πόρος, Σόμος, 

λόγος, θυμὸς , τόνος, κόσμος, ΏΟΠΙΊΠΒ ξοτ- 

Ἠιαμτατ ΠΟΠ εαΠτύΠ] {εά ὃς Πίπο νετρα 

ἀθιτινίμίωτ, ὤπρρος, ἄπορεῦ' ὤλομος, 

αν πρ ντ πιτουν ας ο 

ἀνομεῖν. ἀθυμεῖν. ἀλογεῖ. ἄτογεῦ, ὦκο- 
σµεῦν. ὃεὰ 38 αἀϊεέ[ν]ς 1ῆήας ποὺ υ]ῖ 
τ8Ηα ναιρα πο Εοιπιαπῖ Ογσοὶς Πῆυς 
ἀΐσο πιοάυ]], Όάπῃ α θἰνειβθππί σεπο- 
τὶς αἰεξῖνίς οπαπτῦσ νετυα αὐετεῷ, 
ἀτακτεῖῦ, ἀψευστευ, ἀπιστεῖν, ἀπεπτεῖν. 

δο. {υπί επἰπῃ α ραβϊνοτπ) ρισερτῖ5 
οτῖα Οετὸς, ταμτὸς, Ψευστὸς., πιστὸς , 
σεπτὸς, πεπτὸς, 4υὐ5ε πε ουϊάεπι οπιΏΙᾶ 
τεσερίτ υ{1. Νοίτο σοφὲς Απι]ία 
{υπι α]εξίνα, κακὸς, πομψὸς, Φορὺς, 
Φίλος, δοῦλος" Πἶπο Εοϊπιαητυί ἄμακος, 
ἄκομφος, ἄφορος , ἄφιλος, ἄδρυλος- 

μ]πο ποτ Πίεπῃ νετρα: Που Όταοιπι 
ποῦ ο[ι ἀφιλεῖν ., νε] ἄκακεῖρ, ἵια πεθ- 
αὺε Ἰ]]μά ἄσοφεῦ νε] συ»ασοφεῦ. Οαίς 
Τετ» νειρυΙη ἀἄφωγεῷ., αυοά Πρες 
ποῦῖς ἀθάῖτ 10, (ὐτήὲ. 17 οἱπις 1η ΕρΗ. 
ΤΠεαπης τ11, Μετ. Οτ, Έταρπ. 
Ῥ. 233. Βπε: νυ]σαταηί απτε 11ο] 
ἴσθι µιµουμένη τὸ ἔργαγα. ὃ Φωνεῖ μᾶλ- 
λον ἀγειμένα . ἐκρήττεται δὲ μᾶλλον ἐπι- 
τεμύµεγα" Μαιου Ματεις Μειροπιίις 
Ιῃπ Ώος οποαυε Ίοεο τγοξσαπἀο {Γαῖς 
ἄμουσος. 6ΟΤΤΊ6Ο: διαφωγεῖ μὲν μᾶλλο) 
ὀνειμέα: αὐ [εαιητατ επιεπὰατῖο- 
πει Εκίτα ἀπρίαπῃ «ο]]οσλη, ἸΜαρίς 
πιίτοτ σι. (απίετπ, ου νειΌΙΙΏ ΠΟ- 
Οἱς αδ[οπύπι σοπβηκῖς ζὄστωφρονεῖρ, 14- 
οὔε Ρίο μ7 σωφρωεῖῦ {ιυβητυπι νο- 
Ἰμΐε 1 Γητιρίᾷα ΒοασεΠβῖς ν. 314. Οὖκ 
ὁ Διόνυσος μὸ σωῶρςεῦ α)αγκόσει Τυ- 
γαΐκως ἐς τὴν Ἱκύπριν: πτίβσα {μηι ἶπ 
πήπο νετ[ΙΠ Μαρπογιπι νΙτοταπ] σοπῃ- 
πιευία, οπεπ, ῃ ἵαππεῃπ Ιπάρεε ππε- 
ἀε]ας, Πο «ειτε {ππυΠΠ ρταε[ῄαρο, { 
τοσα: 

Ὁὺκ Εθίος μ σωῶροεῖν ἆναγκοῖσει 
Γυναῖκὰς ἐς τὴν ἸΚύπρῳ" 

υ5 αά{[ερτασι Εαετίῖ ποπηϊπῖ Εὔὼς ἵῃ- 
τεγργεταπεητἵ Ίοσο ὁ Διόνυσος" 9υος ἵπ 
αἰτετίᾳς Ῥο[εα {οάειπ Ἱπππι]σιανοιίς, 
Οαἱ το]εταΓε ροϊετατῖ ὄφθωγεῦ ἃ ἄσω- 
Φρογεῖν , 5 πηῖπ]πε ΠΠΙΓΟΥ Π ποη Πε 
ἁιρΗςΙτΗΤΗΠΙ συ)ασοφεῦ. ἨΗυῖις νεγοῖ 

ἀμας Ίπετας ΤΠ ΠπαΙπ οοΠτΓαβαπης 5 
αυοά Ἠ'πο ρα{σθετΙΥ συμσοφεῖν πΠο]]Ιος 
εταῖ νετα ἹεέίοπΙδ, αἱ αμιυπιο, Ρο” 

πυη» 



1Ν ΈΥΚΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΦ56Α 8. «ο 
Ὡπποϊατίο. Φορίσταε, ορίποτ, ζη- 
ἱρίάεε: Καὶ τοῦτο λυπρὸ», συμφοφεῖν 
τοῖ μὴ σρφ2ῖ. α Οταπππαεῖσο {Ἡρετ- 
4οτὶοὶ Ροτυῖες ἄσοφον εἶναι σὺν πεπιρε 
ποῖ μὴ σος. ποβΏτο «Ἡοᾳπε νεΓῦο 
νυ]θαιυπῃ θεἰο[ίοῃ αοσοπιπιοάµίη ε[ 
ἀπτειρτειαπιοπῖυπ]: ΡΙᾳτεῖεᾶ ΠΠεᾶ 66Γ- 
τε {οπτεπεῖα πυ]]απι, ουοὰ αά ΠίεΓας 
νυ]θατας Πήαεαυε Ἰ]οεῖ {επτεπτίαπι 8ρ- 
Ὅνς τε[ροπόςε . νετραπ Ροῖετῖς 11ο 
συμφοφεᾷ τερετ]. ἨΠστυπῃ τεταη Ἱῃ- 
τε]ἠσοπεοας, { Ποσο ξογῖο ΠΙηΙς Ρ]ᾶ- 
ουετῖε. αἴῑεπα αυθάαπι αἀροπβίη, Πο 
οππη]σο ἀῑρ[ίοῖτυτας ὙῬόφος ὑπαπὶς εἲ 
ογερίς Τει [τερεις» Ψοφεῖ, εἴετε 
Πτερίτωα «[επ/ι υπευιπις Ἠἶπο ἂἀ νετῦα 
{0ΠΟΙ8  {εὰ τετάπ ροπάετε ἀε[ίτητα» 
8ά ρἱασίης Ἱπρετίι ρἱευῖς τηοαιτᾶ]ες» 
84 αἷία αιανὶς ναπα τταπ/αίσιη Γυῖε 
ὕσφος ο ὃς Ψοφεί. «ἰεχὶς αρμὰ «δεῃ. 
ντΙ1. ρ. 936. Ε. 
"Αρετᾶὶ δὲ, πρεσβεϊαίτε, καὶ στρατηγίαι, 
Ἱςόμποι κεγοὶ ψοφοῦσιν ἆντ᾽ ἀειάτων. 
Ώς οοτΙΕ0 Ρτο ὀνειράτωγ, αποά πῖπι]ς ρα- 
τἴεπίστ 1π1{{ο]σοσοο ρτοῦδτηηῖ ν]τῖ ἀοξεῖ, 
Ίο. Γαυϊμως αἁ Οἴσετοπ. Ἑ ές. ὨΠρ 111, 
Ὁ. 18.Ρ. 201. δ]]αυε: βεγρίεγις αἁ «{ἱ- 
«οἱρθτοη, Ῥ. 9385. [επα[ε νΙάειατ {οτι- 

υἱμπι, ἅππι νετῖες {παπίετ [γερή 
ρ επί ἴπ[ίαν [οπίογήα: επετί νο]αῖε 
1) Οτο Απίπι. ἵπ Οὐατίΐ, Ῥ. 4549 
αρίεπιεῖ Ρ. 616. ἵπ Ίαἱἱαπο αὰν. Οεητ, 
Ῥ. 78. ΤερΟπεης τὸ ἔνειαρ, υὈῖ τεξῖας, 
ππο Ἰμάῖσε, ΡροπήΠειτ νοσςεπ Ταίαπο 
ΠοῖαὮι, τὸ ὀνήσιμοῦ. «ΕΑἰεπίαϊΐς Ίοσυπ. 
πε Ριτο, {ρεξϊαε ΠεΏεὺΗ ποια: ὍὉ- 
Φειάτων  ὀνησιφόρω». Ἱσποις νοσεῖῃ 
4υο[ήτυετε ἨνταγΗ ποιΙβιηαπι : Όαμα 
αὐϊάειπ ἀῑεῖ ροιυίΠεπι ἐνεατα. νιά. 
Ὁαϊακετ. ἂἁ ΜΜ. «πιοπίη, 11, ὃ. 17. 
πεά ἵπ ἵμα [εάε τεηυ]πτητ ὀειάτωγ. 
Ώδοππεη ρος οδί(ΗΠῃ {υρεγίῖτες, -πίο- 
ψίπ. ν. Φ. 33. πΙ] εἴὶ πα ψέφες καὶ 
ἀπήχημα,. ΝΙτα τερῖω ριϊναιοπι ῥτ- 
Τετεπς οη Ειτίρίάϊς ν. όλο. οὐ Φιλῶ 
π/έφους κλύεῳ" Ιπαπὶς νετδοτυπι Πτε- 
Φῖτας [πρε ψέφες ἀῑοίθωτ: ουρὺ. ΑΙ. 
νο 1135. Βυγίρ. Ηετε, ἔπτ, Υ. 220. 

Ιω ΕρίΠ. δοεγαῖ. Ῥ. 61. ν. 1ο. ὀλμή- 
των ψΨόῷος τεροΏεπάἁπῃ, Ρο Ψόγος, 
ααοὰ Ι:ΕΟπε «αμ ἀεοερῖτ. φό- 
φον καὶ κενὸ ῥήμαοτα Ἱαησίι ΕΙ. 
Ρ{ρ. νΙ; ῃ. 553. ΑἈ, 6Ηπι νατία Πιε- 
ΠΙΟΤαΥΔΕ νἰοἰεπῖτΦ ποτε 6επετα «γ- 
ίαπας ἴῃ Εριδ. Ἡτ, ς, νι. ῥ. 1σί, 
ψόφος, αἴι ε {158 {εέ Ρ]αοίός, «ό- 
Φος ἐστι ταῦτω πὤγτα καὶ πέμπος κενῶν 
ὀομάτων. ἵα 5ολο[ῖς αἆ Γ.μοίαπί Τὶ- 
Ώου. Ῥ. 90. οὐδὲν, εἰ κ µόνον ψέφος 
ποιητικῶν ὀνομοότων. ο ναπὶς εδιγῖσι- 
Ἰαπιεπεῖς Ῥτονετοῖο ἀσεθατιτ Τ{ολλῶ» 
ἐγὼ ρίων ἀπήκορ ψόφους Ρῖ βαριά 
Ἠϊοσεπίαῃ, θηρίω» Ἰεμῖται Όεπιε, 1» 
Ῥγ. το ᾱ ντι, 0» Ποπ ν]άῖς 4, 
ὑεδοιίης δρίων επιεπάαπόυπι ε Φομο]]]ς 
19 ἁτιορύ. Νε[ρ. ν. 431. εδ τὸ ϐ11 
Ἰπαυίε Όταπηπι, καιέµενα ψοῶστ, Ἱιαα- 
ἄαηιίς νυϊσί Πτερίτασι ἵπασσπι Ποιά 
{απεηυα Ἱάσπευπι νετ ρα]οσϊτμαϊ- 
πῖς ἸπάΙςεὮ εΠε εεπ{εῦαπτ Γερίρητίος 
τες: Οοπιίεις αρυά ϐ1ειῃ. ελ, 5ττοπῃ. 
ν, Ρ. όσσ. ν.ο6. Αἰσφρὸν δὲ κρύει τὸ 
καλὸ τῶν πολλῶν Ψέφῳ: α]]θί πῖπυς 
εἰπεπάσῖτα Ἱορίτυτ τῷ πολλῷ' πιεσιπι {α- 
εἰς Φαἴακετν απῖ Ρ]ωγᾶ ρτοιυ]ῖε αἲ 4, 
Απιοπίπι ΙΧ, δ. 18. {επατίας ϱΠ ξοτ- 
το Μεπαπάτί, (σοηυέετ. οἵης Ίοσμς ἴπ 
Φίοῦαεο το ρ. 113.) ουῖ ΒΡΙεπιη 
ΡταὈϊς {η ἱεπιροτίς ἠπαϊοῖ [αρε ῥγαἰα- 
της εξ, υἱ οἷι Ομπδμίαη. 1. Ο. ἄν 
ο, τ. ῃι οσο: ας Ἡ, τή. ο, ντε. ϱ: 
ο6ο ᾖἴμ[ίοτα Μεπαμάτωη . ἀῑείτ, ῥο0- 
1ετογ! ο θίωπι [ιο αἰαῖῖς ἐηάλεία 60π- 
Ἰεφμιωπ. Όμοί ᾖήεπαπάτο, αὐῖδις- 
ν]5 ενεπῖε Εγποῖρίους νισῖς. Βητέρίςς 
Ὦερεπυππετο, υτ ροριῖ Ἱμάϊςίο Ίοπ-ο 
ἀετετίοτίδις ροβροπετεπιᾶτς πεφῖα 
πΙΙτυη: ἐν γὰρ ἀμούσοις Ιςαὶ κέρυδος 
Ὑύκγου Φθέγξαοτ' ἀριδέτερον" ἄτ ἵη τα]ῖ 
τε εεεῖη]ε «Ρίο/εοτίάες Απι]ο!. 11, 6, 
πχϊῖν. ερ. ν. Φρις Ηἱρρο]. νι 
088. ---- οἳ γὰρ ἐν σεο2ῖε Φοῦλοι, 
παρ) ὅχλῳ μουδικώτεροι λέγε. σοπέςς, 

Ῥασεμ. ν. 48ο. ΄ Διμεπῖς, νῖσεπιε το- 
Ρυρ]ΐσα , {πρίης ενεπῖε. Ἡε νε ἵπ 
«Ώεαττο νεὶ ἵπ ςουεῖοπε Ῥορυ]1 ρτυ- 
1 4ε[- 
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ἀοπιίοτες αὓ Ἰωροπείς γ]έ {6 (απιετ 
α4 Ποτιπῃ [ρηῖεπιίαΙη ἄεσοιηπιοάσίε 
εὐρεεηίΗς, ὅς ου) Ιη{αΡ)επείοις ἵπ- 
Γπηΐτε, ααΏηνῖς ἱπνιτί: Ποοταῖε αὰ 

ΒΙΠΟΠ. Ρ. ο. Α. ἐν ὀήμοκρατίᾳ πο- 
λιτευέωεγο» τὸ πλῆθος δεῖ θεραπεύει’ τε- 
ευ(ἁνῖε δοσίαίες γαρίσασίοι τῷ δύήµῳ 
πορ} τὸ δἱ:χ102., Χεπορύοη ΜΕΙΠΟΓ. 1 
Ρ. 711. η «οηβ. Αχίοσμις ου! ἀῑςίεις 
“Αε[οὐΙπὶς δοεγ. Ῥ. 146. νο ιτ ατοί- 
του τε[ρίσ]εης Ειπρίάες, «ΠΠ ἀῑχε- 
ται ΑιτίσρίμΙη {μοτυπι (ῶρο ΓΕΤΕΠ- 
ἀαπῃ Ιπρει]τῖαη, Γη ὐ1ἱεἷις αἱ τοῦτο λυ» 
πρὸ), συμψοφεῖ» τοῖς μ σοφοῖς, 1ὰ ε[Ε, 
Ὡς {π Φοδο]]ς Ἱεβίτας, συ)1γοήταύει/ 
τοῖς ὀγοήτοις Ἀοο πο]έαπ απἰάεπι » 
{αρίεπιϊ ἵαπΠπεΏΠ [ΕΙΏρετ ὃς υὐίηιε Πο- 
εεΠατίηαι ΠηδΙά, ΄ Οορίτα]ς ει Ιη 
1Μεπακάτὲ οσο Λεπιϊε] εοττεξ!ο Ρ. 
σ6. Οὐ πανταχοῦ τὸ Φρώιμο» ἄρμόττει 
παρὸν, Καὶ συμµορ]ναι δ᾽ ἔια δεῖ. (μ]- 
Παρ νει{απχ απεπι τεβ]ταῖς Ιοίάεπ » Πᾶ- 
δαίτ ο (εἵΠ. «4», Ῥ. 7439 7. ΦεΠΟΙΙΙ 
νειοτῖς Ιηϊτίυπι εκ «1ρεῃ. ΣΥ, Ρ. 605. 
Ῥ. επιεηόαιῖας ὁ {πο Οοάΐςο ἀε[ετιρῇς 
Εμ[αιδ. ἵπ Οἱ. Π. Ρ. 277. ο, πάς 
νοτις ετιῖ ῥροιετίε Γοθεπάϊ τατίο: 
σύμμοι μαρομέῳ µα-εο., σωσσώφρογι 

σωῴρόει. ΡΙςεερῖο νετετῖ Ι1Όεητετ πιο- 
τεπι ρε[Πε Τ{ευρπὴ ν. 417. Εν μὲν 
ωχιομένοις µαλαο μχίοµζε, πο νθ- 
ματῖ μαιομένῳ ( Ρἰαϊοπίς εβ Ἰ. ΥΙ 
Ρ. 773. Ὁ μαόμεγος οἴνος' ομΙΗ5 νεΥ- 
Ὀᾳ Ίατεπε ἵη ᾖ/,οηρίπθ π. Τ. ΧαχΙ» 
6. το.) συμµαίεσθαι ἀϊκεται ἵπτειρτες 
ὤτασσε ἀοξήβισιας Βτονειτο. Χξκ, Ἱε 
»Ακόλαστο» οἶνος Πῶς δὲ ὁ συμµοι- 
νόµενος. οὖν ἔσται σοφές. Πος 8ΠΙΠΗ Τε- 
Πἱτιεπάμπῃ ε[ Ρο συμµεγόµενος, φνοά 
εχ Αἱεχαπάτίπο («οάϊςο, ευί ἆ:δε- 
ΠιιΦ Πος 6ΟΠΠΠΑ , ἀθάοταςι 20. ἔγα, 
Οναδίμςς αὐξ {εαυοίς, Πἶπο εἴ- 
εἶεπάα, Ροτιίπεῃε αὖ σοπΠᾶ 3. ΟΠΙὰ 
νε]ας Ἱπτεγριειίς ἀϊνετα ρτοίἴαρας 1Π 
ποτίς 44 Εάῑε. Κοιπ. πᾶς δὲ ἑ λυµοινό- 
µεγος οὐκ ἔσται σοφός. φαἷπ ἱάδιη Π]ά 
αυμμκόμεος Ὠἱο Ἰαταθτίε, ρατωπ) ἀπ - 
δύο, {δωδάσπι ος Ππιειρσειίδ κα11» 

Ρ κιτς αι ο ν. Ἔ ιδ. 

0. ὃ συνρεμβέμενος ἄθροσι. Ὀἷς ἵη 1ο, 
Ίοοο ριᾶίεταητ Οοπ/Πτυτ. ΑΡοῇ. Ρ. 
Ω5Ι. ὃς αὔδ. ὃὁ συμπορευέµεχοςο. θρΏά 
Ὠϊοβοπ. Ι,αξτῖ. ΙΧ, 6η. ΡΙῖΟ συνεπο- 
ρεύετο πεημίπαπι Ππε ἀηδίο ]εξίοπεπι 
Ἱπνοπίς «Μεπασίια ἵπ ΜΠ. συγερέµβετο- 
1 Κερ. κχ!1Ε, 11. υπ] Ρο[αετήπί 19, 
Αἰεπαπάτίπί ἐπορεύοντο, Ὁγηπαεῦις ἀθ- 
ἀειαῖ ἐρέμβοντο ὀπουδήποτε" Ἠος 60 ΠΙΟ: 
πεο», Πο νείραπι πΙπ]», απο νυ]σα- 
νι ε ΜΠ νεπετ. Άετπ. Μοπίε[α]ευ- 
πμ, ἐρεμέογτο, (Οτςοτώπι ΙΠΙεΓρί6»5 
τυπι. Απιίοαί Εοεάσεῖς σα[ἰρατί[ιπο: 
τηἱδαστετατ, σος { Ρτοτ{ως {ΠΠ προσ- 
ὀιώνσα, νἱάσρῖειτ αἆ Ῥποτυῖη τατῖ]ο- 
πει αεεοπποάατίης» ααοά ἵπ Υατῖσᾶ- 
πα Ἱερίτμχ Αρρεπά, Ρίου. 11977. ΝΤε- 
τῷ νοσούντω» µοαύεσθρί Φασι καλόν. Ὠϊδ- 
{εηΏῖτ ΑΡΟΠΕΠΙΠΟΙ [υγρά 1ρ816. ἵπ' 
Αι. ν. 407. συσσωφρονεῦ σοι βούλομ’., 
ἀλλ) οὐ συ»25εῖ2. αἱ νεΙΡΟ συγασο- 
εῶ, ν]ῖαπι Ἱπεῃο πιεςυπ {εηίεταί ». 
[οαππες Ποίτετ Ρίετ/οπης, αᾱ δης αἴ- 
εειῃ τταξἑαπάαπη παζαδ {πσασίτετ Ίβαπι 
νετ[απ; οὐ ποῄτο σοπιι]1ε, Ὠίο αἱἰ- 
{εἴῃ συν»2σεῷ τε[ειπεπάμτη σοπ]ϊιοῖς 1π 
εΙεραπι]Π. Ψετίβπηατω Ιθε]]ο ρ. 77. 
ΙΙΙ Ρ]ασετ οὗ ΕΔΠ]» 4παπ ἀῑπί Τα- 
εἰοπειηῃ » οιεταπ, κβεπατῖας ἸεὐΠρί» 
ἀεις {ο {επριας δρυά Ρἰµαγοῦ. ΡΤο- 
βαε Τ. τι. Ρ. 61.0, ΣυσσωθροεΏ γὰρ 
οὐχὶ συ»γοσεῖ ἔφυ. «οἰππ]] πι [επτεῦ” 
τἱ9 δορβωσ]ευίῃ 10 εωάειπ Ιε]]ὸ ρΓο- 
τυ]ετας Ρ. 54. ο. Οὐ γὰρ συέχθευ » 
ἀλλὼ συρφιλεῷ ἔφυ, οεγας απο {οἱ- 
σεις: Οὔτοι συνέχβειυ 1 Φορθύεἰί Δη- 
εἷα. ν. σαο. Ιεμῖ, επι ἔοτιὲ ΠΟ ΙΠ- 
ΠΠΙΠΕεΤάΠΙ Ἠοπηίπες ειτε) β επί , 1Πς[6- 
ἀῑδί]α αωαπίµπι α Ἑταρίεί πιεητε 90εΓ» 
ταήηὲς Ριορίοτ παπι Ιτοταίη νΥΙΙο[Θ 
{οπῖριαπι: συγεκθεῷ, οοὰ να]σειυς 
αρι ΒΙµαγεδωώα ν ΕτααὰΙ Εαῑτ Ἀγήαπάτο: 
Ώοη (άΠΙΙΠΙ , [οά ὃς Οαἱαζετο αἱ 4, 
«πίοπίπ, ν. 8. 36. 

΄ 

Ψε, 4ο, 49ο. ] ΑΙτεταπ Ποτά 
νατ[ωυπ, 49ο, τείρίσεΓε ροτηῖς «46- 
εἶω ἵῃπ Αοπεπάϊς: δεά /αρε πο. 

0. ᾿ 
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ύογἱεπι ἵπ ρε ο]ρεξαιίο. Οπἳ ον 
Ῥιαοεάμπτ , ἆμο νεγίας ποῃ αιπῖσίε 
Ῥ]ματεας, υτ αά Ἱηβιτατάπ π]ΗΙ]. ᾱ- 
4εο {αοϊεπιες; { Υετα [υ[ρίσος, πονε- 
ται 5 Αιποπίοπίεδ, ε α)θί Ππρεπι- 
ΣΕΤΟΝ Πς 119 ᾳιΏοσυε {επαγί{ οὓ Εή- 
ψΙρίᾶς, οοττυριΏῶ οἰν]αεῖς {1 ΠΙΟΓΙΠΙ 
86οἵΓΙπΙθ εευ/{ότε, ΕαϊΠαποτατος, Αά 
Ὦος νετ[ας ΡΠΙΙοί{ορµις Ρ. 6οὔ6. Ὀ. καὶ 
τοῦτο ἀβελτηρίας ἔγκλημα μᾶλλον», ἢ 
τῆς Φυγῆς ἐστι. κ. τ. λ. νεπππε: 
οιισάἀ ε ρτονετδίο πιαπ/εβεπι: ὀοβῥο- 
εἶές Ἱπ Φίοῦσο Ογοὲ Ρ. 4δ9. ᾿Ελτὶς 
9 ἂρ ἡ βόσκουσα τοὺς πολλοὺς βροτῶν. ΟΤο- 
τἶοπα σουνετῇοπί Ιοη5 ρταρο({εγῖπι 
Ἠαπο (αἰαχετῖ: ρε πώπφιε βᾳ/οἱ πι» 
σι; ῥωπιαπµπι α[Όἱεῖς Δ. Μ. Ῥ. ΟΧΙ 
ρ. σΙσ. Ε. Ειτίρίας ργαϊνεταϊ «46/20γ- 
ᾗμ Αραπ. ν. 1677. Οἱδ' ἐγὼ φεύγογ- 
πας ἂγδρας ἐλπίδως σιτουµέγσυς. Ρο[ϊτε- 
πηα Ἰοσο[α τταῦΠ]ῖτ {η Αιτίοος Ρή- 
ᾗμς Οοιπῖσους 1η Πρίτοιηε “4ΐδεῃ. 11» Ρ. 

47. ο. 
Ἡ]ς, 4ο2. "Έχουσι ἀφροδίτην τί’ 

ῥδεῖαν κακών. Απτε Αἰπρείωπ Ἰασευᾶ- 
τὴ ἡἠδεῖον θεο». κοκῶν Τυυβίταίε, ε 
Ὁοὰά, Ρτοςυ] ἀπρίο, «Κάπρι: Π8Πη 
Ἱερίευτ Ἱη Οπῖς [ιεῖα. Ἐ]οτ. ὅς ἵπ ζαη- 
τδρτῖς. εὐίας α[ίαιοι Ιεξίοπες, α Βαγ- 
πεβο Ρισιετπή ας, Ἡο. Ρἰετ[ο 4ε- 
δεις. ' Ψμραις Ἱεέηοπί ἀε[ίεπίοτ 
νερῖτ Ζ,απρίις Ιπ Θρεςίη. Ρ. 497. α]- 
εοτᾶπΙ ἴδππεη ἵσποταης ο Ηδτίς νετα[ῖς 
Ρετίταπι. Νί ϱε πἰπιίηπι ν]οίπα ἀει]- 
πω Πεπε, εἀάετεπι Πποππυ]]α ποῖατῖς 
ἓπ ΜΙ{οε]]. Γἠρίεπς. νο]. νΙ , Ρ. 287 
968. 

Ὅς, 4οἱ. -- Ἐἶτ οὐκ εἶχον ἂν.] 5ἱ 
τηθὶ τες ΕΩΙΠει ατο]ετὴ], Γ[άΗΠη αὖ Τ68- 
σερί πει ΓΒτίρίᾶες, Πίο αἲοφαο {[εάς 
πιαιε ἀαευτύσίαπι αὖ ἂν, ἀἰνετβ τις 
Ῥοτε[ιας νοςμ]α. οὐκ εἶχον ἂν Ερηϊᾶ- 
σατεῖ ποη Ραδιῖ[]ετη , ης οὐκ ἂν εἶπον 
νε] οὐκ εἶπον ἂν , ποη ἀἰκ][[ονι. Εἠτίρι- 
ἁἲς Ἡρροίνα νετίας 7οο {ο τεβςσ]εΠ- 
ως νίάειυσ: 8) ὃ) εὔγ) ἔπραξ' ἂ), κάρ- 

τα 3) ἐν σοφοῖσιν ἦν" [ τες πηδὶ εηε 
«Πιοσε[][]εῖ : ]αά κάρταγ” ἐν ει ο Οο- 
ἀϊοε Κε. Ρατίβπο. νἰά. ν. 475. ἅ 
ΑἰσεΠ ν. ο7. ουίας ἀταπιαιῖς ν. α619 
Ἱπ Ππι]]ίπια ΕΓοιπιπία Ῥοπεπάμπ ϱ 
Εἰοτ. 0ο. ἂν Ρτο αὖ. Ἠὶϊο αρπίβοσα- 
τος α ποῄιτο νεγία Ρτοτ{ης ε[ξαεμαδς 
σπα νοου]α Ῥοβτεπια πε π]ασπο 
{εη/{ῃς ἀειτῖπιεπιο οιπῖτεΙεῦί ἵῃ 96Πο- 
16 αἆ Ῥήαα, ν. 7. {ορίεται Ειτῖ- 
βίάεις ΠἩοτὲ μὲν ἐπ' ἥμαρ εἶχον., εἴτ 
οὖκ εἴχον αὖ. εἰπᾶο πιθὶ] γὔΤῇΙς 
ῥαβεῦαπι : ερε Ἱμπραπτατ εἰ αὖ 
ἀεἰπίε τµτῃις» ἵῃπ «Ειτῖρ. Ηεςιο. ν. 
1100. ΡΠΘΗ. ν. 42ο. δυῤῥοσἰἰς Απρ. 
ν. 6οο. «4π[ορὺ. Νιῦ. ν. ού, ϱ71. 
"ἅςς ἠ 408 νοεμ]ς εΓεΙῖ νὶκροιεβ 
αυα {πρε πε ἵπτες {ὲ ππα]ε ρειπι- 
ταῖς νίδιπΙ πηπίπιαϊα Ττασίσογαπι 
Ίοσα {μπι αἆ ΙπαπΗΠΠ, ΙΏ αὐ]οις αὖ 
Ροπεπάμπη αἰεετ]ὴς νίσα, 

15, 406. Ἐδ πράσσε. τὼ Φίλων δ) οὗ- 
δὲν, ἡν τις ὀυστυκή. ] 9ο] Αἰπρίως 
Πίο πμοὺυίς ἀεάεται 1ό πρῶττε' βο ἵπ 
Οσά, Οαητετίς. ἱερίεατ ὅτ [,εἰάεπβαπα 
ὀειεΓίοίε, ΡεΙΡΕΙΑΙΙ: εὖ πράσσε {ε1ρ- 
{οιατ «Ειηρίάσςς οπὶ Πα, ιτ Ποῖᾶπις 
Ἰϊτειαπι σ Εποηυεπτανίε, τε Ιοσβπάί 
Οοππ]είς {ρε ὑεάετῖε οπίαίη» ΙΠτείαπι 
πε Ἱπρταιί [οπὶ, εμπι {1ἱ τεπιροτίς 
Λιειοῖς, υὐϊειπαιε «οπππηοἆθ Ροτενας 
Ίπ τ «οπνειΏῖ , Γεριάίαπεῖρας: Ἱερίεας 
ααἰάεπῃ αριά Τγασίσος τεσδηείοτΙτῃ ]- 
]μά ἀμρ]εχ ττ ποῃ Τ8ΤΟ, {6ά ν]εῖο[ἒς 
ναιης Ατιῖσα ἀῑαιεέτος ἀυῃ]1οῖ σσ ποῃ 
οπεπάεβατυτ» ης ε Τζπογ1ἱάε ΙπαπΙξε- 
Παπι ε[Π: αὉ «4εἰίο ὨΏϊοπγῇο πιοπίτας 
πιοτεπι Τ ἠμοφάἰάενπι ἀπεεπιοτ οὐ- 
Γετνανῖτ Η. δ:ερβαπις Δηϊπι, ἵπ }ύαηπ. 
Οιαπιπι. Ρ. 19. ὁερῥαπώπαιε {εηπα- 
τής }ο/. Ἡα[εις πά Τρησγά. ρ 17. π. 
7. Ἑστερῖα ἀεαάῖτ ντ θΙπίπυς Τ. Πεπι- 
ετηιῖς αἆ Πωίαη. 1» Ρ. ΟΙ, 03, 03. 
ου ος Ἱπ π]ῖπωτα τε Ρετιτοέαπόα νεἴ- 
{αιάτ. Ἡτ Ηεπιβετύ[ποῃ αρηοίσας. οἱ 
αιίὰ 14 ε[, Ιζ πρᾶσσε Ρα Πετιπὲ ἵπ 
πος Ίοσα 1,εἷά, ΜΓ. Α. ματεὺις Ῥ. 
1Γο 6ο6. 
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6ο6. Ε. ὃς δεχίης Επιρίτ,. Δ. 6. . 977. 

Θετοίσι 7 τρέσσε , ποια» 1Βτε[]εξεαπι 

ἀπτογοτοτίρας, ταπεωππάσπ Πίο {ε[ε 

ναῖοι ασ ωηδυμῶςν πεφμαήμαπ» εβ 
οπίπι πεσηςεῖς Εοτπαῖα {4 Όεπε οπΗ- 

παιᾶν αὖα Εααία αὐσν] αἱτετί Ρρηεςᾶ- 

Ῥασεαγς, απἲ Ίβμος ε[οτ απίπιο» [ογέμ. 

παΐα [ο οὐ Ες ἔασοετε ἀεου]Τε «ση» 

{ωας απιίοοδ Ρατετηοςς {84 πεφπαφιαπε 

Εοσσγατ ἵπ εππάεπι Γοπίαπ Εντυχοίης 

αὐβίρεευς, ὃς τατίας 2) ώ σ)ν ἵπ Εδώ» 

γἱρ. Μείεα ν. 6ο. ἴΝοῦ πιοϊταπι ἁἷ- 

{τας ἱπτοτήαπι Ὄνχιο.. ταπι 11Η5ππο- 
αἱ Εοππια]α.. Ρίωτες ἵπ Αιιίσοσαπι {ΕΓ- 

πποπς Εαπι]]ῖατιΣ αμαὶῖς εἰ 1]α τεςι- 

{ωπτῖς Ποηεβα, Κσῶς ἔχει, ἵπ νειία 

Οεατεδὶ Οοππῖοϊ αβυά «4ίθεπ. ΧΙν » Β. 
612. 8. μηδαρώς, «κοαλῶς ἔχει. 

Φομο]. «4γ/ορύ, 4 Καπ. ν. στα. πας 
(τούµενοι αἳ παλαιοὶ ἔλεγον: Βάλλιστ'" 

ἐτκμῶ. Ρας νἰάίε 64/αμῤοπις Εεξξν 

ΤΠοοςγ. 6. αντ. απεπι {εαυίτατ Κιῇῑετ. 

πἁ Ἱ.. “Απορὸ. πιῖεπι ὁ [,αι]ηίς (ο: 

ποῖςϊς «ὐθημισμὸ» Ίο. Εγεα. Οτοπουῖης 

ἀλυπήπανίε αἆ Ρίαμί Οαριῖν. 11 11» 

ν. 1ο. ----- 5ἱ δὲ πίπο αδε[ῖες, τος 
τεαυπείεπη ----τᾶ Φίλων οὐδὲν, ἠν 

σις ὀυστυχη.. 

Ὑς. 497. Οὐδ' ὁ ὐγόεια] Μ]Ιπυς 

οπιοπάαϊς Ἱερίττ 6ραά ΛΡΙµίατεδιΗ 

Οδ) εὐγένια: Εωτριάες ΑἰεπιεὈα αραιά 

σιρύσιπι Οτοῖ. ρ. 373. ΑΛ’ οὖζε ἡ 

ἐφένειᾷ πρὸς τὰ αρήματα. τεροπεπά πα 

Ἱῆιά 6 ΜΙ. Πείά, ἵη οἷης Οτεβῖς ν. 
785, δι ο55. εξ [οτίρευπη 1η Ἠετᾶ- 

εἰἷὰ. ν. 303. Βἰες. Υ. 98. απ] ετ]απι 

Απιή]ής Ίπεβε {επιεπιῖα: 2Ηἱ τεροηΙτσ 

πά 6απι τατίοπεπι ἡ λάβεια, ὃς Ἡ νσε: 

βεια. πεφιε {οἱει ἵη εο]οις ατευίας 

αριά Ἱταρίσος οπίτα 5 Γεπῇς 1)]πά 

Ἅτο. Ώπωες ΜΙ{οεΙ]. Οττ,. Ρ. 241. 

π οορθυεἰἰς Ρηϊ]οξῖ. ν. 1419. Ἱερο- 

Πεῃς», οὗ γὰρ ἡ ὑσέρείια συνθνήφκει βρο- 

τοῖς" πεβαητεσι ΕΠΠΠ νοςυιαπῃ ον μαῖς 

ἁιᾶο Ίαπι ὁμάππω ἆπτα υ]άεταπι Ίητει- 

{οεπάαπι Ρεϊγ. Π7ε[)ειπρ ία Ο0/. τ. ο. 

44. ϱ. 5. ὅ » Υ115 ΕΠΔΙΔ ΡΕΙΤΩΔΠΙΙ8 

κ ο νο ἽἩ ΑΗ Ο ΝΤ 

Ρατοῖας αὐΠ]ρθίτας, 6αίαζετης. Δ. Χξ. Ἐς. 
6. Χα, Ρ. 11: Ε.. 

9. 498. Γζακὸν τὸ μὴ "χευ.] Ἠος: 
επιοηὰατίος {ετίριυτα ροβυ]ᾶτ, ΡΟ ϱἈ 
ἔχει" αιοὰ Ἠπο µξααε Έετας νυ]ρᾶ- 
τπσας ὃς Βαετίμηιν Ἱπιρ]]ςιετας ΕΤΓΟ- 
τς [οἷει επί » ρτα(οτίπι α. Τταριεϊς 
ὃς Οοιπ]εῖδ, ε φκλὸν Πς εἰῑάϊ ροῇ » Π- 
παίε» Υοεμίαπι Ἱπρηπηὶς μή. εχεπιρία 
14 απ σο]]ερῖε Η. ὁτερῦ. ΄Γταξ, ὁὁ 
ΟΤΙλοµς, ΔΡ. Ττας. Ρ. 1Ο, ὃς Απίπιας, 
Ἱπ }οαπ. (αταπιηαῖ. Ρ. 63. σοπξ. Ατιῖ-- 
οἱ πιοτῖς ἀΠ]σεπτϊ{, Ώατοε[εις ΜΙ[σε]]. 
Οτῖς, Ρ. 940. Ίοημα νοσα]ίς {4 ααεπάο 
ἀεβοῖεᾳ απῖα Πο ελΠάΙ ποπ {ο]εε, τε- 
{Ηταεπάα, νε]αῖ ἵη (αἰία Γεματῖο 8ραά 
“Αθεπ. Χ» Ρ. 454. Δ. νυ]ραιυτ, Ὁρ-- 
0 μµακρὸ γρόμμ’ ἐστίν. {ετιυϊ ἀεθεες 
γραμμή ᾿στω: Ρ]ητα Πρειίυης, αἆ ος 
εχειπρ]Ηῃ Ιπτεριαπόα. ἈΝοβίτυπι ἔχειν 
Πο {ορτυπ Ἱερίτητ ἵπ Ειὶρ. Ἠε]οπα 
Ψ. 44ο. ἐκ δὲ μὴ ᾽χόντων βίον. Ονὸ”.. 
εἰ θέλοιε», ὠφελεί ἔχοιε» ἄν. ὅτ ν. 914. 
Ἑαλλέτρια μὴ "χει" πο {ερεπάααι 1π- 
Ειμγριαϊς Γταρπῃ. 4ρι δίοΡαΙΗΗ ρ. 503.. 
ν. 15. [κακὰς ὃ ὁ μὴ "χων . οἳ ὃ' ἔχον- 
τες, ὄλβιοι, ποῦ εΠ ἵς ]οοῦς εχ Ηεει- 
ρα, {εὰ ο ἀταπατε ἀθρετάί(ο , πὶ {α]- 
1οτ. στοῖίες νετιῖτ Ρ. 37ο. ὨΏΐες δεα-- 
τς ῥαιρετώ ἰπ]ε[ία επι. Οπ8ευΠ- 
απε νίτίατε, {εὰ ορίθης ΙΠΡΓΙΠΙΙδ, ῥτῶ- 
[απίες εοπιταξϊα Ιοευεῖοπε, αιοὰ πο-- 
τυῃ . τεσυεπιίπιε ἁἀϊσμπιιτ ἔχογ- 

(1ο αἀάίτατ ἵπ Εαβρίάεο- 
νοτί[α» Ριορεπιοᾶµπι Ἰάεπι εβ ουπι 
πος ἵπ Ιἴομπο ν. 268. ----- τὸ δὲ ο ενος: 
ω) οὖν ὠφελει,. Οετεταπι Ώωπο νει(ππι 
Ρμαπ. ὅ ν. 4ο7. εἄοῖται ΡΙματεδ. ὰθ 
Νουῖ]ε, Ρ: οό5. Τ.1ν. Απεσάος, Η/οἷ- 
Π. Φοαπεπίες νοτίως 4σο. ὃς 
Ατο. νε]αιτ Εατριάςϊ Ἱεσοσαπτατ Τπ 
Φίοβώο (Οε[πετί Ρ. 226: 18. νε]αι 1π-- 
οετεῖ νειίας οππῃ οἱἷα οοπνειΊοπε νυ]- 
σανίε͵ στοιίις ἵῃπ {μο φΙοῦφο Ρ. 151.. 
Έοτηπι αἰτεί, ΠΕΠ)ΡΕ ν. 49ο, ἀεριβς 
Πο 1 Όοά. ΒΙΟΓ. γετία 4ις 
Ἱεβεραιμε ἔσχες' Δαπεβῳ ε 0ο, πα 

σος τες. 



ΤΝ ΕΥΚΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΟΣΛς 

(98. τερο[αῖξ ἐσχεὂες. {εά Που ἴαπι ἆε- 
ἀσται ο Ρατβηὶς στου αμἱρις αά»- 
ΠΙρυ]αιυς ΜΙΤ εἷὰ Ε. 

Ὅς, 415. Γα) σοὶ τί θηρῶν ὀόματος 
μετῇν., τέκνο». ] ἵπ αἰτετο Γιεῖά. θ.1ρὸρ 
Ἱεχεῦαταςς αἴαιε ἵτα Κἰπρίω εἀἰά(τ» 
µρτῖς (οΠρτίς., π ααΐθυς πι Ίωνεηθ- 
πε, {1ο ΠΙΟΤΕ ΠΟΠ ΠΙΕΠΙΟΙΕΙδ, Ουοἆ 
Ῥτο µετήν Παῦει Που. 04. «ετείχες 
εκ {ητεγρτειαπιεπίο Βυσίε, Ηε εδω: 
Ἁλίτην, μέση, μετουσίρρ. οἱπ, ἁι- 
Ρἱαχ Εωειατ ποτᾶ: ΝΤέτην, μέση». Με: 
την, Ἰν µετουσ.», Ρτίοτ ε (ΙοῇαΠΙΟ; 
ἠσο ο [μεχῖοο Τιομίσο: ἈΝλετῆν ὅς ἵῃ 
δορῥοεἰές εἴε Βἰ. ν. σ8. Είπα {ρε- 
εἶς. νετοβπήίε νΙάεὈίτατ, αὐοά νίτθ 
ΤΏοξϊο νεπῖε ἵπ ΠΙΕΠΤΕΠ , οοτρεη- 
υπ: Ἰαὶ σοὶ τί θηρῶΣ ὄἄμματος µετῆνν 
σένον; Ρο[αῖςν ορίποτ, ϐἨρῶν’ απἱα 
ῬιΦεε[εταῖ , οἵασυίο Πωβαπ Λάτα» 
Ίμπι, ἱΚάπρο, λέοτί ϐ) ἁρμέσαι παί- 
δω γώμους. Οεοϊπεταϊ Αἀτα[ο Ρῃα.- 
Ῥως, ῥεπετο; [εουπάαπι δα. ΤΗΕΡ. 
ιτ, ν. 397. οερετιφιε [ει ἐν Γηἱ- 
σι αυεπίατε ἰεοπείΠ.. Εαι]ο Ἱαριτατ 
Ἰπξετίὰς ν. 453. Ὁί θηρσὶ. δ' ὑμᾶς. δᾳτ᾽ 
ἈΑδρᾶστος εἴκασε» Ἠίυο νειοῖς (η- 
τὔπ ἀἰ[ίατει αἶτεταπ:. Καὶ σοὶ τί ϐ- 
ρῶν ὄμματος µετῆ», τἔκνον» [ομά 1: 
δὲν τη Πέ Γπημαϊπίς εγαὶ εἶμπ [ὲ- 
γὶς ὁ θηρῶν ἀιχΗτε» νε] θηρῶν ὄμματος, 
εοάεπι τεοῖαῖε. Να αμῖς Ἠας γε βεγεῦ- 
ὅσππ «επ{εαῖ σχήμα θηρὸς εκ Γιγριαϊἰς 
Ἐποί[ο ν. οσο. ΡοηᾶΠΙ 6 Μ4. Εἰοτ. νυ]- 
ρατῖς ΠΙΕΙΙΟΤΗ: 

Λύγμειον ἂμφ) γῶτον ὄφψομαι δὸρῶΣ 
Πα). χάσμα θηρὸς ἄμφ᾽ ἐμῷῶ θ/σω κάρα. 

νυ]σαιῦτ Λι. ᾱ. νῶτα θ/σομοι ὃ, Κ. σχ]- 
μα θηρὸς, Θυ8 Πίο Ίου στ, 
Ἱοσαίία {πρτα ν. 9ἵο, Ἀρώω σον ὅμ- 
μα -------- προσεῖοοΥ' {εὰ Ίος α4 Ρειῖ- 
ΡΙΤαΠη αὖθο τεΓετΙ ΠΟΙΠΙ ου] Παπο 
ετίαπι νοσεπι ἔμμα Γ[πρίις Ιπ[εινίτε 
ἀοσμίε, ΡζῶταΓ ΟΕἴΕΙΟ5 10. δίωπ]ε[ης 
4 «4ε[ε. Ῥετ[, ν. 428. ΕΒΙεραπιοΓ, 
τπςο: Ιη416ἷο» ὃς νετε, Φήνης ἔμμοι 50- 
Φήσεμ Τε(Εκωμε Πο5.γεΠυπῃ ΠΟ ΓΓΓαΓΙΩΠῃ 

ασἩν 
19, Ρίρτ/οπης Ψεβπ. 1. ο. .τ. ἔμμον 
όμθας, Ῥμενατι ἀἰκίε δορῦ. Τνας].. 
ν. 536. «οηΕ, «4ε[0. Ῥτοπι, ν. ὅσς. 
ζωτίρ. ΚΠεί, ν. σ4. Εἰάαιπι υ[αἱ δέµος: 
ὃς σῶμο Ἱπεεινίαπες Π]]μά ΕΓεαπεπεϊΠῇ- 
Τη ᾗος Τατῖας:. ΟεΓρετας. ἀῑσίεμτ σά-« 
µα θηρὲς δορὺ. Οεὰ. ἵπ Οο]. ν..1σσᾳ. 
ἔμμα θηρὸς νεὶ θηρῶν ὅμρια πεπιῖπεπχ 
οὔ σπάει » αυῖ πονοτῖς π{ηπι: νοςῖς 
πρέσωπο». ΡΙΦΙρΤεα {γεῃηεητες νῖεῖπςς 
νοςςς ὄμμα ὃς ὄνομα Έπεταπε πιο {5 
τηβ]ο Ρετιπαϊαίς, Ὑμἱσαταπε ἴῃπ Εμγί» 
βἱώΐς Οτε[ῖε ν. 108ο. ᾿Α;.’ ὦ ποθειὲν 
ὄμμ) ἁμιλίως ἐμῆς' Πο ἔετπιο οορῦ. ΛΙ. 
ν. 903. Ὦ, Φίλτατ’ Αἴως ,. ὦ ξύναιον 
ὄμμ' ἐμοί, αὰ Ειγρίάς Ίοσμπι ἔομι ἱ 
πΙαΥΡΙΠΕ ποϊίατας βαγΠΕΠΗΣ ο ΜΠ, η 
ΡάπΠρις Εοίτο τερεπυπῃ τεοερίτ π 
οοπίεχίαπῃ Αὐπρίηςς 4ε ττΊρῃς [ εἰάσπ[, 
ΜΠ. απυς., Ίδαῦο τεσεπεῖοι ὄμμ), ὄνε' 
αἱ 4ο Ρ/ῶΓετάπε: πίτα Πιτ Ίη ΊΠο 
Ίοςο ργαξειεπάαπῃ, ΠΟΠ ἀεσείπο: {εά: 
μου πηΗί Παμ]ὰο οοπίῖαε» ἵπ 4[ο)ΥΙὲ 
Οποδρῦ. ν. 236. εοησεπάπῃ : 
Ὢ τερπ»)» ὄνομα, τέσσαρᾶς μοίρας ἔχον 

Ἐμο), ------- ΡΙΟ ὄἔμμα" οἵαι Ονείτες 
Βἱεθνς, {ταιής, {[οτοΓῖς, ὃς π]ας- 
αυε ρατεπεῖς Ίο6ο:, τερπγὸν ὄνομα, τέσ-- 
σφίρος μοίρας ἔχον' Ώρες ποιης ε{ξ ἶβ 
υίως νοςίς ὄνομα, νεὶ ο [ιατ]πὶς: ἴ]]αεὶ 
βοτῖο πιῃας, ἔπος εοᾶεπι {οηίω ρο- 
ευπι α Φορύοσοίε ποπποιηίσεν] οβεῃαϊς- 
{ε, απῖ» αυοά εἀίοπες Ἰηβόσε, π-- 
θ0ς ΠαρίΠευ]ε ἵη Απείρ.ν. σα. Ὀποιας 
Ῥοεια ς. 
᾿Ἐπειπαμήτηρ, καὶ γυνή, διπλοῦ» ἓ 

νολο]σίία νειυς: Διπλοῦν ἔτο 
πλοῦν ὄνομα ἔχουσα (ΙοσβΠε) 
καὶ γυνή... Ου [ον] {οἵΟΣ εἴα 
Ἰμσ» Ίμπο οδιπλοῦν. ὄνομα Φύσε 
συμβιώσεως ἀῑσίτατ {Ξεγαε]ίιο ῥἱ 
Ἠοτ). Ρ. 418. ο]τετυτ αὐ. οπιΏ 
αυἱ Ίονο «ααετιῦτ εἹεριπι Φεπεςβ 
Ηετο. Εαν. ν. 9.. Φ0ΤΟΡ Τοπάπίϊς: ὑθο 
επῖπι /[οὐωπι ή Ίνοπιεη εί νι ει 
1Π οοᾷθιη ἀταπατο νο 388, ϱμίώ 6ο: 
η ΠΙΑ πε[ας, Ἰιαωπίφμο πο ιεῃ εὐη- 
Πρ] σπαἰὲ, Ραϊτη ὃ «οΏΜ, δορὺ, Οςά.. 
1 3 Έντ., 



.σά ανοις ο τα ται ες 

Τγτ. ν. 1405. δορμος]αῖς 1] Γαδάῖε 
1.οηρίπις π. Τ. 9εξ. ΧΧΙΠΙ, 5. πάντα 
ταῦτα ἓν ἔνομά ἐστι Οὐίπους: ἐπὶ δὲ θα- 
τέρου» εκάστη. {αι ρ. 83. ν. 54. 
Τί τούτων τῶν ὀνοματωγ., οἷς ὃ γόμος 
σὺν ἀγχιστείαν δίδωσι, τ8]ῖ Ρίυτα ἆ9π- 
τυσς {εὰ αὐ ρτῖοτα ριορίής οοσεα(ς 
Ουϊά. ΒΗετ. νι». 3ο. 1π[ίαπέ οψιεῖο 
φιοηιῖπα Είπα ιο. ἈΝείαπι. νΙΙ , Υ. 
484. ἱταὺωπὶ ἀπὸ ποηίπα ρεῶι. 
ἹΝοπηιί]α ἀσάιτ αἆ ΟΠΕ]. Ὠκε]αιη. 
Ρ. 12. νὶτ Ερτερίας 10. δεδιηρ[ς, 

ὅε. 417. -- τίνι τρόπῳ δ’ ἔσχες λέ- 
ος” ] δο]υς Ρίογβας ο Οαπιεῦ!ᾳ. 0ο. 
νατίαπι αἀποταγίς Ιεέειοπείπ ἔμεις: ᾳµ8Πα 

"ο Πίο Ρτοίστο, Ό6 Γουτε περ]εξῖα νΙ- 
ἀστειας πιοπιεπτί Ποη πυ]]ῖμς. Ῥο- 
τωετας εεῖαπι Ροδτα Ρο / Τετ τῷ τρύ- 
πῳ δ᾽ ἔσχες λέχοςς παπῃ αραιά Τταρίσος 
ὅ Οοπιίσος ρτοπηϊ(οαε ροπυπίν! τώι 
πρόπῳ» ὃς τῷ τρόπῳ» Ίος {οτε {8- 
οπεπας: 1π ταΊδης α Οοαἱεῖδις ῄαη- 
µη αὐὶ Πίο εοπ[ρίεητ «πι νη]ρα- 
τὸ. Ἐ νετία ϕΙ8δ. ποαραστάδας 
οποϊατυπε Ει[αιρί αἲ Ἡ. Ε Ρ. 402: 
ω9. υὈ] µέρος θυρῶ» αἷεν ἐν 'Ὀδυσσείᾳ οἱ 
σταθμοὶ . οὓς παρχστοίδας ὁ Τραγικός 
Φησιν: ὃς Τροσπας Μ. ἴπ ν. υδί νυ]ρᾶ- 
εὉσ 2λ0ε». αἀάατατ Εφ. ἱρηίρ. Ταυς. 
ν. 15ο. Λάταβας π Βυγίρ. δαρρΙ. ν. 
745. ἀὲ ρεπετῖς: ᾿Ἠλήώτε Φυγάδε νυκ- 
σὸς εἰς ἐμᾶς πύλας. Νο Ιοοί παρα- 
στόδας νε] πιϊπιαεδὶ σταύμοὺ: εκριτές- 
Πιτ δια ως ΤΠΕΡ. 1, 388, ------' 1δπθ- 
τσ ασοἰἰπίς Ρο[ἶδιις αιἷῶ. ἂςο Ρο]γηίῖοξ 
Ἰοφωΐτατ. Οπαϊΐπμς αριὰ Ροἰἱσενι νι] 
122. Ἱαροστάδος καὶ πρόθυρα Φούλει 
ποικίλα: οοπξ, Οαἱπεπις Βἰοόΐας αρ. 
Αἴδεῃ. ν», Ῥ. 196. Β. ἵπ Βιγριᾶε 
παραστάδας Ππαία τεάδιάσαΏτ οτε 
ματς ΠποιίοπεΠη ΠπορΠΗΙ]Ι ο6Παταστε 1ά- 
ἀἰσασωπτ «Χεπορροπείς Ἱπ ΗΙειοπε ἰο- 
ϱο, Ρ, 918. ». αὖο Π Ρούίμα τερ]είεξ, 
Ἡτ σοι οί]ε. ΙΙ, 125. Ρίο []αστά- 
δας οοιτ]σεπάµπι ΠΠαραστάδας δὲ ὁ Ἐε- 
γοφῶ», ἃς οἳ νῦν ἐξέδρας. νοχ εαιπάξΠι 
εοιτηρτε]ασι {αοίεχατ 1Ώ οἰάς15 Εω. Ἡ 10. 

Ἡς, 419. ἸΚοίτας µατεύων , ἤ Φν- 
γὰς π.] ἵατο Βαγπείς εππεπἀβεοπεῖι 
σ. ιπίεγί µατεύω, ΡῖΟ µαστεύων 
πεσερῖς, αιοὰ Γεααίτατ ᾗ τεξο αποαυε 
Ἰπτετργοϊῖατὰςς αἰτετο (απιετί οεοπαη- 
πας ὃ εοπΙς[επεῖς, τε]εέξο. ΘΦοΠο]ίο- 
τα , 4ε ααίθις ετρυιε ἀίρωται, αἰ- 
τείααι εοτῖο Ρεγπει αἆ λέχος ἵη ν. 
417. αἴοαμε εο Γαῖτ α Ρἴετβο τείατυπῃ : 
πίο ἵῃ µατεύων Βαγπεβι Γεου]ταΓ, ας 
ἅ Κἰπρίω: ἵπ ΗεευὈᾶ ν. 7το. τεξε 
αὐοααε Ριίπς (απίετώς απιεπὰαΓαξ 
Γοῦτον µατεύουσ’, υὈϊ Οοάιοες { εἰ- 
ἀεπ[ος ἵπ ἀετετῖοτ ΓοἩρτητα «οπ{υΠ)ᾶ- 
ος οοπ/{ρίτοπί : ποίῖτο Ίοσο µατεύων 
Ρα ξετῖ εοτήπι οριίπυςς κίστις τᾶ- 
πεῃ ὖ, ααοά (απίεγι «οπΙεσείαζ. 

ὃς. 45ο. Ἡν ταῦτα" κῴτα δ' ἦλθεν 
ἄλλος αὖ Φυγάς.] Ἐκ ΜΠ. Ι,εἴά. τε- 
σοορί χῴτα ὃ' Ἴλθεν Ρο κῴτό γ’: ετας 
επῖπι 1]μά αεσοπιπιοὐαείης, ΌὉπαίπος 
νοσυ]ατηπῃ, οὐ Πὶ5 Ἱπίηπς, Πμ]ία πο 
{ααπι φωαπάσπῃ νί Ἠωθει: ἀείποερε 
Φετο πεπίέξ εὐατι αἰίις τις Γρίσις, 
Εοτπμ]α Ρτῖογ “Ἡν ταστο πιο ει α- 
Βτπιαπτῖδ, αὐοὰ ἀὐδία Ροίαεταῖ ]οσᾶ- 
Πο: ἵη ἨΗεευῦα τοραπ:1 Κερί ν. 775. 
ᾗ που χρυσὸν ἠρόσύη λαβεῷρ» τε[ροπἀεῖε 
Ἠεσυδα: Τοιαῦτ', 1ὰ οί, ναὶ. οὕτως 
νεὶ ὅτως, Ἡϊ θομο]οπ Ππθυϊτασι οάΐξο 
αεθῖας ἱπτετργετατυτ ἵπ Οοά, {.εἰά. η. 
αασά πα ομί Πε [α{ρεέζηπη οβῃεῖει Βι- 
"ρ. Εσυ. ν. 615. ΙΙ ΠιηΙ] πο πιοάς 
Ροπίτα Τοιαῦτο. 

Ὦς, 423. Τί θηρσὶ δ' ὑμᾶς ὁῇτ'” Αδρα- 
στος εἴκοσελ] ὃς Εἰοστ. ΜΙ. 1. Ροη- 
μμ οποιατατ: Τ. ϐ. δ) ὑμεῖς ἐπ' "Αδρ. 
ουοά νεα τες πιυ]ίας αἴῑο 4«ποαυα 
Ροτυοταε ταῖοὶ, ΝΙΠΙ1 εσο φωίάειι βίς 
τεφμίτετεπ » πὶα οαῖς ῥια[εται, Τί 
ηρσὺ ὑμᾶς οῇτ᾽ "Αδραστος κασε. νἰὰ. 
84 ν. ἵ6ός. ποῖαῖα. Ότ 18 ος 
νοι[α, {εα. 451. Ρετρεταπι [οτίοῖεας 
ἵπ Εἰοτοπείπο: Στρωμνῆς ἐς ἄλκὴν οὐκ 
ἐνήλθομε» (Ρτο οὔνεκ) ἤλθομεν) πέρι 
Ύγάεα, Ρο]γηπίσεπαιε, περὶ στρωμνῆς, 

ἓερ- 

νο] 

το ο 



νά 
“- 

ΙΝ ΕΥΚΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΕ686Λ5 ες 
τερηιπίς 9εσβ[οπο», αὐοά α Ρο]γηίοα 
Ίαπι οεουραίυπῃ ἵσποιας Έγόευς Γα0]- 
τε τεπιαῦαε, ἀξοετίαπιες εχρ[ηρ!ι ὁζς- 
μι ΤΗΕ. 1» ν. 408 -- 427. Δάτα- 
Ώας Ίπιεγνοπτι {1ο ἁἰτιπίε ΡρᾳσπαῦτεςΣ 
ταπάεπ , ἀμπ τοέῖα Ππδεπης Κοσία 
ν. 483. ἴοτβο υἰαει θμίς ἴπαπειη 
Ππιρεχίς αἱείπφιε ἰπδὶς Θογγεγε [Ε0ΠΕΠΑ. 
Τευτίβέίες- (Πο δια ν. 488. ) οοἩ- 
ἴτα [εῖ5 ας ἀεηῖε τεειττο Ἰάεα ῥετ ἰζ- 
Ίος ΒΙΠΙεΤΟς αἸπθίτε ἰαδοταπί [αμυίά ν 
έαἰγάοπῖς Ἠοπον. «ομρεί οπηίπε ἴαηϊο 
Ὅεβαις /επίογτ. νδ. 494. ------ /επ[ὲ 
πιαπί/ε[ο ππιῖπε ἀμέίου {οτε Φος 
πεπί ἀπιδασίδις ας βοίιίο Ρογίεπαέ 
6επετός» οι]τη Γα[[επίε Γεγαγωώπε, Γάῑάε- 
ται. Ἠσο [υριάςί αΙαΏίτο Παῖοτε 
{Ε νετιαπι]εαά]ηο εοιππηεπά ης! ΙΠΙΠΙ 
οετιέ Επρῖάα ταρίοί ν]άετω! τατ]ο, 
Ῥο[ει ἔοιτε ουὶ {α/ρίεῖο ΓαὈπα(οί Ρο[ῖ 
νεΓίυπῃ 451. ΗΠΗΠ οτείάπιαυε Ἱπτει- 
εἰώΠε , (αυοά {Φρίης αοσι Πε ἂν: 
Ὀἵασπι ποπ εί ) αὐΙ Ροϊγπίσ!, αά πῃᾶ- 
ττῖς αὐ4:/ΠΠΟΠΕΠΙ ῥραυ]ο Ρἰεπίης τε[ροπ- 
ες, {αεπυε οἶπῃ επι απα ουπῃ νΤ. 
405. ἅ 426. {εὰ ορ/[ϊαι Παῖς επιο]]ίεη- 
ἀπ ὀιβιοα]ταεϊς «πιοάο Ττορίςης ἵπ 
θμρρίΐο. ν. 144. Τυδεὺς μάχη» ἕννηψε, 
Τολυνείωνς ϐ' ὅμα. τσι 1 Πείεο ἀΐςςοπ- 
τε: Ἡ τοῖς» (1τα]ες. ) ἔδωκας, θηρσή 
ὣς . κόρας σέθεν [ιῦόῖε Αἀτεβις: 
Μάχη» γε δισσαῖ; κγωδᾷλοιν ἀπεικάσας. 
νε]]ειπ Ιεοπῖς ἅ αρτὶ πεπιοταῇοι αὓ 
Αάτε[ο νυὶίας εσυν]α5» αὐίους «ρο]- 
Ἰοᾷ0γ. 111 νΙ. δ. 1. ἅ Ζεποῦ. Όεπε. 
1, Ρίον. ΧΣΣ. )ΥΡΕΟΙΕΙΩ Ἱτβσπία 18- 
Βίυμυςς εοτασ» οἱ Έμπι Εητὶριζε 
{επιῖτεης, ορ]π]οπϊ εο]οτεπι ἆατ [ι- 
αιθίις ἵῃ Ἡ. ΔΑ, Ρ. αύφ, 48. μᾶπο 
ποπ ΠΙΡΙΙ Ίαναι οτεσα]άπῃ Αἀτα[ίιο ἆλ- 
τπ: Οὔς κεν ἴδεις προθύροισι τεοῦ δό- 
µου. ν]αϊτ αυτεπῃ 1Οἱ {εεμπά μπι ΓΕιτὶρί- 
ἄεπ ΕεΗπΟ ΙποΥΟ ἀεριβηδηιες ἵμνεπες. 
{επᾶε ορίποτ ηΐς ποππΙΠ1] Ιπουπυπησαϊ 
Λ1οᾷογ. οἱο. Ίταηιε πε {υΗΗ ἵαπεῃ ἱ- 
εείῃ ἀε[ετθτεῖ. 1ν , ρ. 300.42. Ππιρ]οϊ- 
τετ κοτό τι λόγιο) Αἀταυτη ἀῑσιε συν- 
οικίσαι τὰς θυγατέρας αὐτοῖ. ΟΗεΠῃ 

Ρου]ο 5η/ε ἀϊεεραπι, Ε[αιδέις ειἶαπι 
Β]τεταπι Ρρτοραδί]επι πιαρῖς [επιοπιῖασι 
εχρι[ομῖς, 

9. 455. Ἐνταῦδο Ταλορῦ παῖς συν» 
Ίκε θέσφατα] Ώεεται-Ιῃ Ε]οτ. Ο0οἆ, 
ΏΟΠΠεΕη Ταλαοῦ" Ρείρετθ!η: «πιῤπιαςἰο 
4 σεραίαχ 1π ΄ΓΠεραϊάς "Αδραστος Τα- 
λαοῦ διὸς Ερηύηϊέδκο, Ιοεῦπι Γειναν ες 
Ῥαμ/αΏ. νΙΠ Ρ. 65ο. ἍΤααυπι (016- 
ἐφΙάεηι ἀῑοετε ροτυῖε οὈίουτυε Ροῦτας 
ταπιετῇᾷ {μετίε Ογείδεις ανας Τα]αί νε] 
ΡΙο8νυ5. Ρατ ποάο Τεἰαποπίηπι 
Αἰαςεπι «4εαοίάεη νοσατ, [υανίβίπιαφ 
Ἱπρη]πι]ς Ροδξτα, βαῤῥοτίοη θρυὰ δεδο. 
Τρεοετὲ ἵπ ΕΙ, κ. ο8. υδὶ πιῖπυ. 
οορίτατε [α1. Ηεϊπ[ιι 1,αξτ, Ἔλεοςγ. 



ασδ 

Ραϊτε βεπίεας ἄτ Ἡίρροιπεάοη , αηίᾶ 
τος οἵαιτ πιίπας Ἰαυῖάα , ΠΙΓΡΙΑΠΙ 9 

ουσπευπ) πεπι]ηῖ» Ρτοβίάΐς Εωπίρίάες 

αυἰ ἀὐταπ, 4 ωαπι εχεσετᾶς, Ιανεπτυ» 

Έετα , ποὺίς {Β 5Ηρρ]ίο,. επαποῖ ν. 

99» --- 887. υδὶ Ρίαετετ σοίετα ἀῑείτας 

σκληρὰὸ τὴ φύσει διδοὺς, ααοά ϊρῇ Εατα- 

Ίο ἑω][ος Π γετα οοπἰοέϊο, πποηβτας 
ΦΙΘΟΝΙΗΙΗ. 

Ὑ9. θα. Δισσοῖς "Αὕρωστος ὤμοσεν 
ηιαμβροῖς τάδε ] Όπαπι ηὶς α [περε Ιἰ- 
τεταίῃ Κἰποίο ἀεῦεπιάς, οὐμίης περίε- 

ένις νοτίαπ νἰτίαθαις ὤμοσεν ΟΟΙΓΕΧ6- 

ται ὃς βαιηετής. Ὁπαπι 4ποφυε Ηί6- 
ταπι ἱππηωτανίς νυ]ραταπῖ τόδε. ΒαΤ- 
ποβις ο Οοὰ, Οσητοῦ. οποιαΓαῖ ταδε" 

Ίος ὃς ἵη υἶπίς εταῖ Τ,εἷἁ, πθαῖε Ρίο- 
Ῥιει Παιπ ἴάππεα {οἶαπῃ ΤαΓἱΟΠεΠΙ Γ6- 
εερὶ; {εὰ απία αἆ παπςο ἀςσθάεραι αἰ- 
τετα» Πο πἰπίταα τασίεοτάΠη 
ειῖαπι υβ] τό»ε ροπῖ ΡοΠεῖ, τᾶδε Ι8ΙΠεΠ 
Ῥιας[ετεπείαπῃ 1η Βης νει[υμπῃ ροίΗῇ: 
ΤηΙΠΙ, νά. «4ε[ε2Ιί ΓΠεῦ. ν. 296. 

Ῥτοπι. ν. όᾳ5. δορῥοεές ΑΙ. ν. 1907. 
Ῥμιοέϊ, ν. 5190 540. (1η αἰτετΏπῃ Ππο- 
τηπι νοιξυῃ  1Π τάδε Πιπῖτει ἀείῖ- 
ΠοβΙΙσΙΠ  ΠΠΕΙΟΙ ε ῥε]ο][ίς τεα]ρὶ Ρο” 
τετῖτ Ιεέ]ο, κακὰ.) Ειμπβίαἰς Πες. ν. 
σοχ. Ότ. ν. όοο, 787. 1553. 1659, 
Ηιρροί, ν. 1057, 1427. ἄο. ΙΠ υέΠ]5]ο- 
εἰς ρο[ετεπιῖς 0ο. ΕΙΟΓ. Τζὸε ἱεβῖις αιοά 
Εγυβτλ Αἰηρίως Ἱπτο[ῖε {η Οιε[ἠςν. 604. 
υυῖ ταδε τες Ἠαδεπι ΜΠ. {εἰ οῦ 
ελπιύεπι ταιίοπεΠα εκ 115 Οοᾱ, τγίρυ5 
τεσερετῖπι ἵη Ο5. ν. 738. Ἡ λέγωμε 
οὖν ἄδελφη ταῦτ (6, τοῦτ’) ἐμῃς Ροῦ- 
τας. εἀεπιῖ ης Ὠαες οαμίάεπα οπίτεῃ- 
ὁα, ουαπιυ]α ετἶαπ οὔπαυε Πης. Ροἱ- 
1ἱειτας {μειαε Λάταβης τάδε, --- "Αμ: 
Φω κατάξειν «εἰς πχτρᾶν» πρέσθεν δ' ἐμξ. 
Εί ραϊγῖῖς [ροπάςὲ τεᾶμεες ἐπάπεετε 1εΥ- 
φὶςς οια Τμευῦ, 11, 50ο. Ιοάοτ. 
οδἱο, ἵπ μδο Πἰβοτῖα -ποιϊτί ΄ἜἘτασϊοι 
Ρετ/σαμυειε νερίας, νατραι Ευτὶρὶ- 
ὀευπι τεηη]ς 19 Ρ. 309 46. Φατὶ 
σὺν "Αδράστον -- ἔπαγηείλασθαι κατζ- 

2 π-όρρης οἱ. ον ο ο σ-ηλας «οί. ὧειν ἀμφοτέρους εἰς τᾶς πώτρίοφς, κρὶ- 

ἹἙρνΥο τοι Ν 5 5 

γάντος ὃ αὐτοῦ πρῶτον κάταγ/αγ/εἲν τὸ 
Πολυνείκη, «4ρο[ιοάογ. ΒΙ0]. ].ο. 
αὐτοὺς "Αδραστος ἁμφοτέρους εἰς τὼς 
πατρίδας ὑπέσχετο καταξξινε νετΌοο κα- 
τάξει «4ροοάοτιμι ἀε[οτίῦεης ραδ- 
Ώπιν Ζεποῦίις ἀποκαταστῆσαι (μο[ή- 
ως, τ 

ρω 

ἵς. 491. --- σύγγαµος γάῤ ἔστ᾽ ἐ- 
ιὸς,] αυάο Βατπεβωσι, αμ] σύγγα- 

µος ὁ Μ. τεοεροτῖτ 1Ώ οοπίεκ{ᾶπι Ρίο 
σύγγ΄αµβρος. 9υα8ξ Ῥίαείετεα Δαύπεε 
ατρυιατασ» υπῖης αῇϊν ποπ (ων. ΌΏι- 
ἀάπι απιε τος ο Ρατιάη]ς Ίαπι ἆε- 
ἀεταῖ νεΓαπῃ Ιοέείοποπι, {5 οὐ ΙτίοΏεπι 
ΟτοΏέ πεφιε Κἰρίως πΙΙ τατο ἀἱρηᾶ- 
τὰς ει Ἱπίρίσεια, ἰπ 8ἰίεΓο [είά, Α 
Ἱερίειτ ἀερίαναῖο, σύγαμβρός ἐστ᾽ ἐμὸς. 
ἵπ ἄἰτειο πες Πο ἵη ΕΙοτ. τεξε 
σύγγ΄αμος γάρ ἐστ᾽ ἐμὸς. ΡΙΞΕΙΕΙΘΒ 6ΟΠΙ- 
πιοάυπι ἵη 1,εἷά, Ἡ [Παρει[είρταπι ετας 
Ἰπτετρτειασιεπίυ!η σύγγα-βρος"α ο πιῖ- 
πας Ππἰτειίς, αὖ Πας ρεπυίπαπι [εάε {μα 
πποῖαπι ΕμΠε ]είοποτη: Π νεγ[αςαἁπηϊ- 
αῃει, σύγγαμβρος Πὶο ΕαΙΠει α Εμτῖ- 
Ρίάε Ροῄβιιπ. «Ρομοί Ίοευπι α4ρο- 
παπα, ιτ Ιπβραὶ πεπᾷα Η0εἵείη 1, ΠΠ 
ηο. Οἱ ἀλελφὰς γἠμαντὲς, ὁμέγαμ- 
ἤροι, ἢ σύΥγάµβροι. Ἰ μἍλλον συγκηδὲ- 
στο» καὶ, παρ τοῖς ποιήταϊς Εἰλίονες. 
Οιαπιοσίας Ιπν]Πταιο Πίος ΒΙίοπες 
χα]σε, ϐοτΙΠΠΠΙΕ Ίοεο τεροΠε 17δε- 
μόνες. Βἱ [βερῖης κ/δεσταὶ ΙευΠΙΙΓ: νΥ]- 
ἀᾳ Ι7ε[ῖπρ. αἁ ΕΒἰρά. οἷε. ἅιν. Ῥ. 
645. 77. εἴδηῖ αμτεπ] 1δεμόγες ΠΟΠ 
αμἱ ῥγοπίπιε [απριίπε εοπὲυπδῖ εγαπῖν 
ωτ Ρυταυαί απ. Ηεἰπ/έα [ιεξ. Τπεοςς. 
ο. ΧΣΧνΙ, ῥρ. 381. ὑ. {εἡ αβπίταῖε ἵμῃ- 
δῖ. ΠΗεβεύιως: Ἰγδεμώες, οἳ κατ 
ἐπωίαμίαν οἰκεῖο. «088. οΕ6ΠΟ]. «4βο[]. 
Κροά. δὰ 1. ν. ο71. «4τὶ[ήοβὂαπες Ψεδ- 
Ρίς ν. 74ο. Εῶ' ὤφελε (202) μοι ἕνγ- 
ἐνὴς 3 κηδεμὼν Ενωί τις, ΙΡ κηδεμὼν 
ταπτΙππάετη να]ες ασ Οὐμεῶς, (αιλίεγα- 
εἶᾷας Φἰοὐαί Ρ. 485. ν. 54. Τῶν συµ- 
πλαρούντων τὸν οἶκον ἀνύρώπων, τοὶ μὲν 

ὃ οἶκίοι. καὶ Συγγεγέες 
μὲν, ἀπὸ τοῦ αυτοῦ αίματος γενόµεγοι----- 

ος 

αμα ) 
ελεος, τοι 
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Ογαι δὲ, ἐπίκτατοι συγγενέες, ἀπὸ τᾶς 
σῶ γόμω κομωγίας λαρβάνοντες τὰν κα- 
σαρχά». Βοδ, Ρυτ πηρτῖα» ἐτικτήτους, 
}απιῤίαγες, νείετες πηρὺς νεὶ ποοὺ: ἁἱ- 
σεῦαπι: ο 18, θωῖ Γιπριίς ποχι 
εοξσγεμαπὲ, πηὸς {οςέετηιιατ αὉ 101θ- 
το ᾿σθλὸς ἐὼν γαμβρὸς ἡ πεγθερὸς, Οὰ. 
Θ. ν. σ8Ι. 585. ΡΕΠεΤ ααϊ [0εεγς Τ6- 
{ριοίεπς ἩΗοπιετίς ἀἰέίουις οηἱρί- 
Ώειῃς Γαμβ-ὸν πεπᾶσθαι ἀῑχίς Ειγιρ- 
ἄες Ιπ Απάτοπι. ν. στ. οί Πας εξιαῖπ 

,αὀρο]]ατίοηες γαμβροῦ ὃς πεγθεροῦ ποῦ- 
πυΠα απ Ρρειπι{ουίες οξτῖιε τὸν πεν- 
θερὸν, [0δεγιήα ν Ὀν Πππίπαπ Ταμ- 
µὸν εἀρει]ανίε. Φμίάας ἵη ν. Πεγθερὰ, 

- πεγθερὸς ὃ (τῆς κόρης) πατήρ. 
Ένριπίδης, δὲ. γαμβρὸν αὐτὸν παρὰ τᾶ- 
ἕω λέγει. ὁ γοῦ) ᾿Αλκμαίων τῷ ΦηΥεῖ 
Φήσι. 
Καὶ σ᾿, ὦ γεραιὲ, τήν τε παῖδα δροὺς 

ἐμοὶ, - 
Γαμβρὸν νόμιζε, καὶ πατὴρ σωτήρ τ) 

ἐμός. 

παὶ ὃ Πρωτεσίλαος τῷ ᾿Αλκάθῳ Φησὶν, 
ὄξιος δ᾽ ἐρὸς 

Ταμβρὸς κέκλησαι, παϊδᾶ μοι ξυνοικίσας. 
Ἐταμάϊ που εγίε ἵῃ Εωγίριᾶο νετίαπεῖ » 
Ώ Ἱασεται Ροθ-ᾶ Έταμπτα τεάῖη(ο- 
Ρτανετο: ΡΓΙΟΤΙ εχ ΑΙΕΠΙΦΟΓΕ ρετεῖ 
{επτοπιῖατῃ ρετνετιῖτ {,, ἄι[εγωςς Ογο- 
τήμ ἀεάεταῖ ἵπ Εχς. ρ.-946ο. [καὶ σύ- 
3Ε, γεραιὲ, σΊνΥε παϊὸ Ἡν δῶς ἐμοὶ, 
Τρ μβρὸς »ομίζῃ ----- Όδο βαγπε]ως 
εείαπι αὀροΏ]ῖ Ρ. 44 Πε πΙΠΙ] τα 
ποη Πονατεῖ ν ΡΕΓΡρΕΙΟΠΙ οἱπ Πο γε, 
δίς [ο ἱρίεται, ορίπος, Σιγρίαεν 
Ἱκαὶ σύγε, γεραιὲ, Τήνδε παϊδα δοὺς 

ἐμοὶ, 
Ταμβρὸς γοµίξου., καὶ πατὴρ σωτήρ τ’ 

ἐμές. 
1η αἰεετο Ετασπεη!ο . αιαοά ἀεὈιθγας 
ἂά Ειτίρἰάς Ετοτεβ]αμιη τεξεντὶν ]ς. 
Ρέπ:υηι ατὶ τους 

ἄξιος ὃ) ἐμὸς 
1 αμβρὸς κεκλήσθου , 

Ώς (οι: Πυτίριάες: ἵπ Κπάςπισρίλος 
1ἱ Φἱ0ῦ, ρ. 969. χρημάτω Πολλῶ» 

κερλῆσθαι βούλεται πατὴρ λόµοις. Ῥ"εγ« 
πο, Ιρ]ά. Ρ. 5η. Δειλὸρ κοκλήσθαι, κο 

»οσεῖν αἰσχρὰν νόσο». ----- Νοΐιτο: σσ 
Σύγγαμος ὑῑείϊιυτ. αιἱ νυ]ρο σύ; αμ- 
βρος” 8]ιας σύγγαμοι ἵωπ: εἶα-άον. ἰε8ξ 
ῥαγιιείρες δριὰ Βωγίριάεπε: Ρεἰίσες Πς 
ὀϊομσίατ πα Αγότοιι ν. 16ο ἅ 16. 
Να ετυις ψεπις ρηίτἳ Ίασο ἀῑσιις 
Ἱπνιάαπι ουἷἁ, Ἰα) ἕν)γάµοισι ὀνσ- 
μενὲς μάλιστ' ἀεί. Ύὖσξξ πιε];.ις ει]απα 
ει ἃ Αττίοα νο. [οτίρτιο, {βίας 
οὐὑ[ίεετατα. ' Απ. ηγοῦεπι Γων]ςούλ- 
λεκτρο» νοςᾶῖ Γυτιῤβίᾶες Ἠςε"ς, ιτ ν. 
τ. ὀμέγαμον, ν. αυ. σύγγαμο», 'νες- 

{1 Ί49. πο Έαίτο τεβπµεράο ς Ὡς 
σύγφ/αμός σοι Ζεὓς τόκου τε ξυγεῶν: πος 
αυ! ρτοδανεγίε, εαιπ εί; νοσεπ; ξυγεὼν 
ν. 349. πιει τόροπες. Βιγερίῥες » 
κουφωνοὶ, «Ἀεπυβουπίξ κουῶνες, ἀἴςεροῃ- 
τυσ ειίαιῃ Ώου] ἑννάογες, [οηῖςα ἕνν- 
ψογες, ΔιτΙος. Κυγέογες. ἎῬατ ταιῖο ἵτπ 
νοσε ἁὼς, ἠῶς, ἕως: νὰ. Ε[αιυ. ἵπ 
Ἡ. Α» Ρ. 757 6. Βλοίζις [εχιοο ΜΕ 
Ἑύνωνα, τὸν κοινωνὸν οφοκλῆς, 

Ὑ9. 411. Ἠολλοὶ δὲ Δανεῶν ] Ησο 
ὅς [εφυεπεία Ῥτοξετε Ρἰωαγεῦις ἂς 
Εκ]. Ρ. σού, ε. φαδις Ἱπρταταπῃ οῇεῃ- 
ἀάς Εωτίρ]άςὶ Ροἰγη]εῖς απ/ππυΠ, ους-- 
4ὐὖε Ππρεγίμς 16 ἀὲ εχιή ἀϊσετα: Ἱῃ- 
εοιηΠ]ΟάΙ5δ ν. 405. ἃ (εᾳα. «οπέωτες, 

Ὑ5 «37. Τοῖς φιλτάτοις τοκεῦσι γρῶ- 
μη» δόρυ ] Νοἢι ααἰάεπι νατίαης { Οάΐς 
οὐ» [εά αμαπεϊνίς ε[ ρτει Ἰεέμο. 
1η 5ΟΡΟΙΙ5 «οπ/{εγνᾶίας οµαΠῃ ϱο πηῖ- 
τοτ ΡτοΓίας περ]εέϊαπι, θὐοά που αῑσϊ 
Ροιετατ [ατευ" ους Ἠε]]ασι Ίπεμ) Πα 
Ῥοϊψηῖοες: οδό ασ] ἴλου Ιπουπιπιράιµπ 
Οτοβωςς [εὰ ἴΠ Τε ται ππαπΙείτα αϊᾷ 
νετοίδ ορις ε[ὶ 5 Πο ποιαῖ θοβο Πα ]α 
Τοις Φιλτώτοις τοκεῦσι Ἱ Τράθετσι καδ 
ἐκοῦσω" (Μί Δας φράφετοι , τεκοῦ- 
συ) ἵν᾽ ᾖ. τῷ ἀδελφθῷ µου, οριῖίπε: 
νείετεπι {ογρευτεπι Ἱαήμς τεβΙταΒ- 
τις βωτίρίαάα: Ῥεος τετ. 

-------- ὡς ακουσίως 
Ἔσις φιῤπώτεις Υ᾿ ἐκοῦσω χράµη; δέον, 

σσ» 



πο ο πι ο πι ὃ πο Νις 6 

πια, πε αθεχβις [γαίγεπι φμἱἆθηῖ « 
/εἱ Φωιυπίεῦι, αγύια Ίπου:[]ε. ΠΙΤΟΠΕΕ ρι] 
Πυις το Ὁ δεταη αθιπιαάς οἵΓθηΓ 
Για λόο 1 νοσῖθυι ΤΟΚΕΤΕΤΙΝ 
ἃ ἹἙκοιοιΝ., αιοςῖς οστι Πίαῖῃ 
ξοπι.(π.  ὨὩὰδπάς Ῥατοηιις ΠπιςρΙΒίῃ 

Ειζμαἰ ὀϊσαστας, {α Όεπο πιο[ηϊ ν 
οἳ Ὠίλτατοι Τομεῖς.  Ῥιδιετέα Εαισῖ 
αυ: [ας δἱ τααηµΠ το πεσατ, 0ε]- 
Ίωπ. ἱπιοῖε θοἱγηίσες 5 Ὅου Ρατ 
ἁμοάππ απο ΕΕΙΠΩΤΟ : Ροἱ{Ο ΙΠΑΠΙ - 
Σε[ία πάπς ε{ῖ ἴπιος ὠκουσίως ὃτ ἑκοῦσιν 
ορυυΏμα, Τταριοίς ειἴα!π εΏτα: [ῇ- 
τηὰ :΄ δυβῥοε]ες Απιΐσιν 281. 1άρει 
µι ὃ ἅκων οὐχ ἐκοῦσιω, οἵδ' ὅτι ν]ά. 
Τταυμ. ν. οι. Όσα. ἵη Οοἱ. ν. 970, 
ϱ01. ὅαρε /0ἱεἳ "κών ἀκούευ οὓς ἑκὼν 
εἴπη λεγους, δορὺ αρ. ΡΙΜαΑΥΕΡ. Τ. Ἡ, 
Ῥ. 5ο. Ἡ. ραιῖ φἀοσας, ομᾶ Γεσετ]ς. 
ΟΡρίωπώ εοἵ τί Αλ. Ἐν ν. σοι 
ο ------ ϱἳ ὃ. ἄεκευσῶν ΄ 
Ἑυνῆς ἱμείροντες ἑκούσίοι, -------- ἳ 

ιο ἀξκοῦσαν Ε9»ν ἱμ. ἑκούσιογ" 1Π σοἆ. 
Ῥα]ατ, εὖνης εται ὃς ἑκούσιοι;: Ίος Ρἵο- 

ρατυ ἵπ Μος] Ουί Νν. πα. ρ. 66. 
κ "απάεπ θο]νηῖσες ατπῃα ιπονεῖ 
Ίην]ιμ» αἀνθι[ας Έταίτο νο]εητεῖἩ : 
αμα συργῖσιαπι ΕΠΗΠ Γααπη Εταιτ] ρατίεΠΙ 
τε[Ηταιῇει Εεούσ]ες, Ραταιμς εἴαί Ρο- 
Ίψτῖςες ν. 488. Στρατὸν μὲν ἔξω τηςὸ” 
ἀποστεῖλαι πθεγὸς, οωσαιε Ιδί Ριατα 
Ριοίΐοπε» Ὠμίς Ιεξείοπί βγπ]από ρἵΟί- 
{9 αοσοππποόα. . Επαιτεπι-ουίεπι σεῖ- 
πιαρυίΏ, αίά ππίσαπο ὁ εατἰπα νο- 
αι». ται επη ἵη Ποίίο ἵαεῃ Εία- 
[ζνν 
Φίλος γὰρ ἐχλρὸς ἐγόνετ᾽ ἀλλ' ὅμως λος" 
πε Ἱπίτα Ἰοφυίευς ἀξ Εαῑτε ΠΟΠ ΕΠ - 
ἀς Ροΐγηισ:».ν. 1455. {ες Ἱπηυ]ε 
ίση ΟτΥ/0 Ον. ιααν, Ρ. 646. Ὁ. 
πρτράσιν «Μιέω». εὐνούστερος , καὶ παισὶ 
ο/οέων». καὶ (ἀδελφοις οδελφῶν, πολ- 
λοὶ γοῦν ὑπὸ τῶν Φφιλτάτων ἄδικούμενοι, 

πρὸς. τοῦτον καταφεύγουσι.. Ως [ε]- 
Ίισε: ἱδεγος, ῥαγεπίες., ΓΓαἰΤζΠΙ. ΦΠΙΠ 
ὃς αἰθίομηι «ερ νοςατε [οἱεηε εἰ6- 
δαυ (Πε τὸ Φίατατα, Οταςμ]ο 1ας- 

{ ΜΕΙΙ Φιλε των Φιλτάτω» τὸ ΦίλτΑ. 

« 

τα, νεος Ἱπιε]εχεναπε αἆμας ρᾳδ-. 
τοῦ. αὖια Ιεσίας ἱπ Ψαῦς; Ῥτοψο 
Άβρεπα. τν, 5. ἄραν ομἱήαπι 1Π Α-- 
9νοεῖ ὃς ομούαιπ ατάΠ: 5 σεήετε πΕ[σΙΟ 
αὐῑς, ἈἛρέψασα. γὰρ ᾿τέβνΊκε -πρὸς τῶν 
Φιλτάτων ΕΜ Αιοῇῃα νοοι τὰ 
Φίλτατ 1η -4ε[εὐγΙ! Ροτί, ν. σα. ΟΙ1επι 
οὐστας, ΒΙΙΠΠΙ ΤΑΙΠΕΏ, τὸ Φίλτατ» αἷ- 
χίς Οἶγιακιηπ. ἵῃπ «εεῦ. Βμπιεπ. Υ. 
169 Εμ Χατημς 1η Ειωπρ ἴόημεν. 
ςοὶ. {εᾷ Ἰδοσι τς ἀἰευπτωτ ερυὀ Ἔτα- 
ριζος Γιερυθπ(([μηο. νιὰ, Ῥαπαπ ν, 
1467. Πατίωπι Πο Μερατα νουις η 
Εω1ρ. Ἠετο, ΕυΙ. νε 514. Γγαίτει 
νέα (ωπεχ ἵπ Ε]ες, ν. 5760. :ΜΙ- 
{ετε Ρ:τουπι {εαιε Τρ[απ ἀεβταμάαη- 
τα. ἀίσοεραι ΕΒμτέρί ες ἵπ. Τατπβῦ ἂρο 
δίοῦ. ϱ. ΟΙ ν /οτᾶ ΦποηΠε ΤαΡΙΗΤΙΗΠΗ 
τοῖς ' Φιλτᾶτοις τὲ πολέμιον πεφυκέλᾶ]ν 
ο Ραιτωσὶο ΡΠΙοξτειος δορΏος]. 16 
ν. 445. ὃς σοῦ πατρὸς ἦν τὸ Φίλτατα" 
Ἠμπς. Ιοσμιπ οτίαίπ αττα]εταπί 6115 
{εὰ Το σοῦ εοττΙρεπ/υτη νΙο]τ νἰτθυπι- 
πας Τί. Ηειιετρι[ως αἲ Ιωμείαπ, 1. 
Ῥ. 147. υὺἱ Ίος ]οᾳεπάί βεπας επ» 
Ρἰαπαν]ζ, 

9. 441 --- 413. Δύλομί τεπλεί. 
στη; τῶν ᾿ ἐν ἀγθρώποις ἔχει. ] 9ο. ας 
νυ]σαπτυσ», [οΊρει ρτοίίαπι. Β ττες {6- 
πότή ἵπ οἰοὐαὶ ΕΙοτ]]ερ. Ρ. σοξ», 4ο. 
1 Εκοεγρείς Ογουίαηίς ε Τταρβ. δς «ο(ῃ. 
Ῥ. 18ο, οδάειι, Ἡϊ ΓΙετυπιαυς {επὶ- 
Ρ6Γ. Ῥιοίϊαε Ιπεογρισταῦ ο, /εά ἵπ θίσ- 
Ῥαο νυΙτί Μαρηϊ ἀῑνετία ρ 366 ουᾶπι 
ποηπ ῥραπιοσὺῖ Πίο ετίαΠ Ἱερητες 
» ἵ ειπφιε ποῖα ε[}ὶ ἀῑθίο , ε[Γαβοτ ἴα- 
Πές Όρει ορίπια /ΗΠπαηι ΔοηεΓδῖ- 
»» πμαϊειαι «ωιπθε υπ τες ἴπίετ 
» ὑπιαπας ῥαβομ.”. Βεάεπι αἱετ» 
νορυ(τς ταππεα., τοβάτάς Κιεγεύη [ως 
Ἰῃπ ΡἰΦάγ.1ν Εαὺ. Χι. ΡΙ Πιὰς εχρτςς- 
ατ Π: Τι οῖπ]ς πμηλεν ἠγαπηας -ἴὰ 
Άόας. ῬΡέοιπίω οδεάΠιη ὑηιπία, ἵνιΓ. 
.ειὰ. Β Ρίο ἆλλ όµως ἐρῶ, ΙΙ Υ 442. 
ΡΙΦΕ.Τε ὅμως ὃ' ἐρω, 4υοὰ, εοάσπι 
{ευία τη μις, ρ'π]ο ταΙΠεῃ εἰεραπ- 
εωδ ὁ υἰάντειωτ Εωηρίόευπι ια. 



ιε..... 

ΙΝΕΥΕΙΡΙΡΙςΦ ΡΗΟΕΝΙς6ςΑς «εθ 

0οᾶ]σες ΡΙείεῖεᾶ Ἱερετεπε:. 
ΤΠάλαι μὲν οὖν ἡμγεύμενό γ΄’, ὅμως δ) 

ἐρῶ : 
0ρὸ, ΑΙ. ν. 205: ---- ἀξὶ δ) ὑμούμεια» 
"Τόνι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ Φέρει. 
'Νοῄτ! ]οοί Ππο ΕοττεΠε φαῖς ρταἔείαῖ: 
"Δύναμίν τε πλείστην τῶν ἐν ἀγθρώπεις 

ἔχευ. 
ουοπιοὰο {οπίεας αρμὰ Ρ]µίατεῦ, ὧς 
Ἅπιοτα ΡΙοΙίδ, Ῥ. 497. Ἐ, ἴε οιῖς 
Ἰπάς νοτίαπι 4ποσυε ΙεέΠοπεπι Τη ν. 
449. οοαιπη]ηϊςσατῶτ» ΡΙΙΠΙΗΠΙ ΡοπᾶΙΠ 
Ῥ]πιατοβεα., ἀείπάς Γοῦτεπι ειτοσῖς ἁἷ- 
΄βῖιο τωπααπ. Ρο Ίπα Οοπι]οί Ὦ, 
ὁἥμε , λεΐσαι κ. τ. λ. (Το «οΤΊρεῃ- 
ἁυπι ΡΙΟ ᾠδὴ µέλουσας, 152 ταΏςυαίη 
ἀπ[απαυ]]ία Ῥτατετῆήε «δοἰαπάετ) εκ 
Ἐαπῖε. ν. 5ο. {εηπῖτατ αρυά «Εἰω. τὸ 
δὲ ὑπὸ τοῦ Εὐριπίδου λεγόµεγο» » 
Τὸ «χρήµατ) ἀγθρώποισι εὑρίσκευ Φί- 

λους « 

Δόναμω τε πλείστην τῶν. ἓν ἀνθρώποις 
ἔχειν, 

οὐχ. ἁπλῶς ἀληθὲς, ἀλλ ἐπὶ τῶν ἁτέκ- 
γώ, 

Ὅυο «οηυ{αάἴε ἀῑνει[οταπῃ Ίοσα, απξ 
τειυ]εται ΡΠΙ]ο[οριας αά υπαπι «ὁρΗῖ: 
Μοβῥοε]ες ἀῑπεταί : 
Τα χρήµατ᾽ ἀνθρώποισῳ εὑρίσκει Φίλους. 
Ίουυς ἱπῃρπῖς ε ἀταπιατα ἀερετάίτο {1- 
Ῥετεί αριά «ὠοῦαμπι Ῥ. 503 » 38. 
Νοῄταπι Ευτρίάσαπι ν. 445. Ὡς 
443 υτῖ πηπο νυ]ραπτῦς» Οἱ1Π1 εεἶαπι 
Ἱερίε ὁἵταδο, ἵπ ευὐ]ης ρτο[ἔβηϊ 1, ΙΧ» 

». 636. Α. Γ.ερῖως ειἶαπι νετ[ας 442 
Ἰπέετ αἶῖα νετετηπῃ ἁῑξία τὸ μὴ καλὰ ἵπ 
Όατπι. Ιαπιο. Οτερογ, ΙΝνακίαη». ἀς Ἡ Ιτ- 
τηῖε ν. 473. Ρ. 51ο. υ0ἱ, οὐ ρίῶςε- 
μπε, 969, 37ο, 47Ι 9 ες Ειγὶρίαϊς 
ἆυπι Βε]ειορποπίε. Οιεπάο αὔτειπ 
ποβτα Ρτοἰαῖυτας Αγρίάες, Ἰ]άλαι 
μὲν οὖν, ἴπουμῖς, ὁμήθὲν. νετας Π]αά 
ΣαΙΠε ἁἀῑέαπι ο[επάίε:ς εἴαι αὐῖοτα 
Τεορπϊαϊς, η ομίὰς πια] «οπ/[ατοί- 
παιῖς τε]αυ]ῖς ετίαπι πυπς Ἱερβίτωτ ν., 
π1ὅν 
Ὡς πλούτος πλείστην πᾶσι ἔχει δύναμη. 

..Ἠωπο Ιοςυπῃ {οἶετιετ αά ποίϊτάπι ἕω- 

γἱρίάς οοπιραταν]ε Τόυηι, Ποβχεπβιν 
η 1ο. Τι. ρ. Ε71. «ο. [.απιῤίπις 
ἵπ Ηοταῦ. 11 δας. ΤΙΣ, Ρ. 193. 

5, 447. ------ Σὸν ἔργτν. μῆτερ Ἰο- 
κάστη», λέγε Ἰ Ορπιε τοάά]αῖς Ίκα- 
Τατ: Λίαϊεγ Ἱνοα[δε: πιμπεγὶς θα 
ε[ὶ Ἰω. Ἑοιπιυί]α, σὸν ἔργενν της 
Ρεπ]εῖς ν]άεδατατ ἀόβσπσεπάα: Ρἰαἰοπῖς 
Τ1πιὶ ΙπίΙο. Οὐκσῦ) σὺν τᾶγδέτε ἕρ- 
9/02» ἄναπλγροῦ», ΟΡα]εῖδεις 1π- 
τειρτείατητ: Έγρο τμ επι ΡΟΗ 
ογἰΐ θ[Πείὲ,  οοπιβίεγε  ὅς, Ρ. 97. Β. σὺν 
οὖν ἔργον λέγεω. «Πε[εὔγ]ις Ῥτοπ].. ν. 
ῥλ6. »ὸν ἔργον,. ει. ταῖς) ὑπουργῇ- 
σαι χόρι. δοβρῥοεί]ες ΡΗΙ]. ν. 15. Αλλ’ 
ἔργον ἤδη σὺν. τὰ λοίθ᾽, ὑπηρετευ. ἕι- 
γἱρίόες Ἱρρ. Ταμγ. ν. 1ο7ος σὸν ἕρ- 
ον Ίδη καὶ σὸν, τεξῖο Βαγπε[ίίις ὑμετέ- 
ον ΙπΙεΙΡΙΕΙΦΙΗΥΣ Πετοᾶοξις ν. 0. 1. 
νῦν ἡμέτερο τὸ ἔργον. «Χεποβοη., ξ. 
Π. ν. Ρ. 148. Α. ὅπως οὖδὲν ῶλλο»., - 
τοῦτο ἐμὸ» ἔργον ἢἡ καὶ ὑμέτερο µηχα- 
γσόαι. εαάεπι Πατ. {οά ἸπβΠΙτιγο 
{ωρργεῇο» 1.μείαπις Ὁ. Ὁ. καν 15. 
1π Χεπορῥοπείς θΥπιροί. ρειππιιαπτῦς 
Γοτημ]ῶ σὸν µέρος, λέγει: ὃς σὺν ἔρ. 
9/02. λέγε’ Ρ. 885. Α. 887. Ρ. «οηΕς 
Ειτιρίά. Βὰσςῃ. ν. 847. ΕΗε]. ν. 836. 
“Ατί[ζορό, Ναῦ. ν. 1496. Βαπ. ν. σῷθ. 
Αν. ν. 861. διμέητα ππας υΠιαία 
παιΐπις ἵη ἸΝεπιεΠ αριά «ἄδεῃ. Ικ. 
Ῥ. 979. Ε. Δήδα, σὺν ἔργον. δεῖ -σἳ 
ὅπως "Αλεκτρυόνος μήὸε» διοίσεις 
τοὺς τρέπονς. Ώ6 ΡΙΟ οεῖ σε δεῖξαι, «δ- 
Λύοσίες ΑΙ. ν. 557. δεῖ σ’ ὅπως -------ο 
Δείξγς. ὃς ἵηπ ΡΠΙΙοξὲ. ν, σσ. ------ ἴί- 
Η11 νετατ, Ἱπιεριηπ αἀ{ετιραΏς (ται. 
πὶ Ιοεπῃ: 
Λήδα, σὸν ἔργον' οὲἳ σ᾿ 
"Αλεκτρυόνος μδὲν. διοίσεις τοῦς 
Ἐπὶ. τῷδ' ἐπώζουσ᾽ ὣς ἂν ἐκλέψχς καλὸν 
Ἠων τι καὶ θᾳυμαστὸν ἐκ τοῦδ' ὄρνεο». 
νετία τεστῖο απτάΠΙ ἐπωσζζουσον ἵπ ἐπώ- 
ζονς᾽ Ἱπιπιυτανί: (α/αιῤσπις Αηίπι Ρ. 

«σ46. 46. τεπίβτας ο Ἔπὶ τῷδ' ἐπωάζου- 
σα» ἐκλέπει καλό. αποὰ Ρρο(αῖ ἄπε ὁπ- 
Ρο Ῥια[αε: γετοαπι ἐπωσζεν Ατεῖςϊ 
Κκο 60η» 



Ἐόο 

οοπΙΠαΣΕΙΠΠε ἵπ ἐπώσεν" «4ε[εὐγίως ἵη 
Νίοῦε αριά Ηε[νεῦ. ἵα "πώσειγ. 
«γίβῥορῦ. νὶὰ. λλωιας πὰ Ηε[γεὺ. 6ᾳἱα- 
ἔετ» αά Μ. Απιοηίπι νΙν ὃ» 37: ὃς 

Ἆμβετ. ἂὰ δµίάαπι, --τ- , ΕΙζαπι (Τα- 
αἱπῖ Ίοσυπι τε[ρίεῖς Εγαϊο[ἔύεπες (α1α- 

Πετ, ς. χχν» υδἱ νυὶρατας, 81ἱδί 

{πρεπυπιετο Ῥτο (αἰΐπορ Γδράτη». 

Ὅς, 454. Τόδ” εἰσεδέξω τειχέων , ] 

Έεέϊε 9εΠοΙϊσβεδ: ἀντὶ τοῦ εἴτω ἐδέξω" 

τοῖ δορῥοείες Α]. ν. 1192. ἑρκέων ἀῑχ]ε 

ἐγκεχκλεισμένους, Φ6ΠΟΙ. ᾗ ἐν, Ἱπααίς 

ἀγτὶ τοῦ εντὸς, ἵν ᾖ ἐντὸς κεκλεισμἔγευς. 

Ίσπς Ίοσα Ροπτε σοπρατανίε ΟΠΠ. 

Αὐτο[είως Απίπιαάν. ο «16/60. Ρ. 175. 

«οπιτα ἔνδον ὅς ἔστω νῖπι ποῦη μπα υαπι 

οὐείθαπε ΡιροβεΙοπα(η ἐν ὅς εἰς, {ϱά » 

αυία Τταρῖαῖ ποπ {εξϊαπευς [δ]ἱ8, πίΠ 

Τη6ίτο σολδεῖ » {οηθεπάαπι ατΡΙΙΤΟΓ 1η 

Εωπίρ. 186. Ταυτ. ν. 470. ἹΝαοῦ ὃ 

ἔτω στε/χογτες, ΙΟ Δλαρὺς ὃ) ἔσω» 

9. 455. Οὔτοι τὸ ταχὺ τὴν δίκην 

ἔχει, ] Οµαοά ρτο Οὗὔτι Γαριπ[πΠἹταραης 

Τί. 6οάά, ὃς Ἐϊοτ. Οὔ τοι τεεερῖ. 
ἠππάο τοι ὃς τι εοάεπι εβοτεΡβητηΓ 

{πο, πήταπ ποτ εἰ Πτα Ρίπᾶ ἱαρ]ας 
α Ἰδταίς ΕαὶΠε ρειηύτατα τ 1 «γί- 

Πορὺ. Ανίδ. ν, 1331 οὔ τοι ο δΕΡΟΙ5 

1η σοπτεχίωπ τεάαεί ἀεθιειατ 5 Ιπ 

Έαπ. «οπ{Τᾶ ν. 525, οὔ. τι που σπον- 

ὃν ποιεῖς, ΠᾶΙΠ ΥεΗῃ Ἱηρυίαι οὗτοι 
Ίω ΓΕατρίαϊὶς Ε]. ν. 76ο. νυ]σατο Ιοῇ- 

σο ρτωτυ]οτίπι Οὐ τε, Πϊπά τοι, [τε- 

Ύπσῃς ἵΠ βποπιίδ, {επιοπῖαπ; εἰϊ ας- 

4τωαπεῖθ1 ῥτο τι τε(]επεπάυπῃ «46/20: 

Ίο Ριοπ. ν. 697. ----- τοῖς νεσονσί τοι 

}λνκὺ , ῥγο/εᾶο ἄμίεε ϱ. «δορὺ. ΔΙ. 

πουν τοῖς θαμοῦσί τοι Φιλοῦσι 
πάντες κειµένοις ἐπεγγελῶ. Νοππιυι- 

ουαα. ἀΙτες, πίταπι Ριαέεταςς {εὰ 

ΠοΏτο ἵσςο Πυ]] Ρροῖεται {αρετε[[ε 
ἀπυϊεσῖος πδῖ Ριθίετεα Ργοχίτηε {8- 

ομεῦατυ ὁ Ὦραδεῖς δὲ μῦθοι πλείστον ἂ- 

νύουσιν σοφό [ο ἰεπία ῥγα[ἑαμῖ δοηῇ- 

Ια 1 ααῖα δὲ ποςΠάΠΩΠΑΙΠ Πο ΡοπίτυΓ» 

υὐΐ τοι ριΦοζβετᾶς» 1 Ειρίάμ 1οπς 

Α ὉΙΝιο ΒΙΟ Αγδι δα τ΄ 
ν. 749. «οι ρεῦαπις Δἰτευά τοι µασ- 
τεῖα τοῦ γήρως δέ μοι, (ειετυῃ δία- 
τίς Ἠυτιρίάδα ποίϊΐτα, πὶ Γο]ἱΟἵ, εχ- 
Ῥτεί[ῃε Ἱπ Τπεῦ. απ. 697. πε ΓΤεπᾶ 
απῖπιο ῥεγπιῖο επ] τ Ίδλα [ραής» 
{επαεἸηφιε ἨΙΟΤαΙΑ : Ἰπαίε οιηέῖα ππί- 
Εταῦ Ππρείμς. εαπιάεπι Ἱα Ιοσαίεα 
ἀἰσεπῖειπ {αοῖι Ραμἰπίω, 

Ὑς. 453, 5ο. Οὐ γὰρ τὸ λαιμέτμή- 
το» εἰ. Γ δρα Τοργόος, ] Πεβεπάυπι 
ϱΤΏΙΤΤΟΙ 1 οργοῦς’ που απίσαµαπι Βπιξ- 
τας, Ρτώτοτ αἰία ροπαπι εκ Βυτιριάςο 
ἀετῖνατυιπ Ορρίαπῖ Ιοσήπι Ικυνήγ. [9 
952. ΓαΠΙΙΠΑΤ οπαρτῖ νεπυ/{τε {αςῖι αἆ 
ππατίεαπα ἴοαπεπιεπ , απὶ Ρ{ο]επῃ ἴοἵ- 
νὶς οου]ῖς αἀ[ρεξϊαῦαι: Οὐκὶ μέτωπο» 
ἀθρεῖς λιδοεργέος ὄγχι ἸΜεδούσης, Οὐ 
ΥόΥο ἱοφόρον παγαμιειλίκτδιο δροκαίης" 
πηῖηιις {ία σερίε Όσπτ. Κίογεθηης 
ποπ επ]πι ΙΠτογγοραεῖνε σαρίεπᾶα νε] 
{ο]ας ονἰπεῖε [μτιρίάθς» ου]ας ε[ ἵπ 
Ότε[ῖο ν. 1523 Μη πέτρας γένη, δέ: 
δοικὰς ὥστε Τοργόγ' εἰσιδώ». Αἱοεβί- 
ας ν. 1117, ἅ τ11ὰ Ες Ἱεραπιυς ἴπ 
Οσά. Ε]ος. τεέτε [σηΏριῖ: Τόλμα" πρό- 
τεὺε χεῖρα, καὶ θε ζένης. Α. Ιαὶ δ) 
προτείνω, Γοργό’ ὡς καρατόµῳ. Γαεῖε 
Γεἴ]]σεῖ ανετ[α, νυ]ρατὶ {οἷει: Έέλμα 
ἀροτεγευ κ. καὶ θίγευ ξ. Α. Ἱαὶ μὴν 
π. ΑπιΠτετ Ῥέλμα Ἱερίεατ Ίπ  δ0ρῦ. 
ΡΠΗ. ν. 8. ὃτ 482. ΡΕΠΓΙ ἀϊῑνειίο 
«Χεπορνοη ΘΥΠΙΡΟΠ ῬΡ, 981. π. ὥσπερ οἳ 
τὰς [Γοργόχας θεώμενοι, λιθίως ἔβλεπ. 
πρὲς αὐτὸν, καὶ λιόνως { Ιεσετίω ὅτε 
λίθος } οὐδαμοῦ ἀπήει ἀπ' ἀντοῦ. νἱὰ. 
ΑπιίρρἜπει αρ. «4ἰβεπ. νι, ῬΡ. 554. 
ο. 5. Πε], ν, Ρ. 345. Ἡ Π- 
οἶαπ. Ἔ. το Ρ. 458. πτ αρυιά Ειγίρή- 
ἀεπ. Ηε[οᾷογ. 1ν. Ρ. 174. ὥσπερ τὴν 
Τοργοῦς θεχσαµένη κεφαλην, τὴν ὑψὶ» 
ἀπέστρεῷς. Όωτ απτεπι ποβτο Ίοσα 
1ερῖ πιαπη 1 οργοῦςν ἀοθῖς οὐ{ομτύΠα. 
ποῦ εΠ, Έσιπασ αἰάεσι ςοπιιμά- 
πεπι ποιη]πῖς Γοργόγσς τετ πΙπππαπιε 
αὐλ]συίς {Ειήρίάεςς (μὰ, υρίσαπαια 
πιοάμ]ας {επα] ποπ τοίρµερας Αιεί- 
(ο, Αιίςοπι { οργοῦς πα λὶδυ]ς τῶν 

ις 

28 

ώνλ.. 
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Ἠῖς ααἰάεπι Ἀἰτειβπ {Πάρε οἰνίαῃ 
Ἀυτεδ» Ὁς Ρυῖτο» ΓωΐΠεπε ανετΏτα, 
1όοηιας ας. Τοργὼ, Τοργοῦς, ᾿Ατ. 
σικοὶ» ----- Γοργὼν δὲ, 1 οργένος ἆ- 
ἵπλῶς Ἑλληρες, Εὐριπίδης ἐν Ορέστη. (ν. 

ο 
1521.) τὸ Γὀργοὺς δ᾽ οὗ κῶτοιδ' 
ἐγὼ κάρα. η Ειτίρ. ἶοπε τες Ἱερίτυς 
 οργοῦς νΠ. 10019 10549 1165. η 
Ἐμείο ν, 3406. ]οργὼ, ποϊ Μ[. Ε]ογ. 
Ῥετρειαπι Γοργώ». Οειετυπ Εοτπᾶπι 
(οτρο Γοργὼν Γοργοῦς», Διϊοϊῃς ναι- 
4ὲ {τεαιεπίαταπ, νετ Ππιϊ απ αᾱ- 
Ἠίύποταπε, Ηοπεγαςν Ηε[βοάμς , α)Πῖ- 
Ύυ6, Αιεὶεῖς ρτορεία ξαῑε ἔουπια Εἰ» 
κὠ, εἰκοῦς. αρμά Ειγρίάεη 4ποαυε {8- 
Ρῖυς οὐνῖα» νε]υιτ Ἱπ Με. ν. 1161. 
1ριὴρ. Ταυτ. 922 816. Πε]. ν. 72. 
Ττοᾶβυ ν. 1178. αἲ ροΏτεπΠιη Ιο- 
ουσῃ τεβεττῖ Ροµεε Ηε/γεδίί ποῖα: ΕΞ 
κοὺς» εἰκόας. Ηεβεδίως αἲθίς Σν- 
δοὺς, χιτῶνος, σιλῶνας. 1.οἰπία Ώος 
ταῦτυπη ἀγλὼν Γ{6ά ὃς ἄγδὼ ἀῑοερατατ 
Εἱγωπάο, χελιδώ. Β]έαι). 4 Ι. Θ, Ρ. 
6ο. 20. Τὸ οργσῦ9, Κλύεται, ὡς 

Σαπφὼ» τῆς Σαπφοῦς. ἴσως δὲ καὶ 

ΣΑ γδοῦς, ὅ ἐστι ἀμδόνος » παρὰ Σεῷομλε 

(ἴπ ΑΙ. ν. 615.) καὶ τὸ χελίδοί παρα 

τῷ Κωμικῷ (ἷα Αγίυ, ν. 1412.) ἆπρ 
ὁμείας εὐθείας ἐκλίλησαγ. , Ζωγάδοτὸς δὲ, 

Τοργώος ὄμματ᾽ ἔχων, ΥΡΩΦΕΙ ζ 1Π 1 

Θ., ν. 449.) ᾿ΑΔρίσαρχος δὲ, 1 δγ ους 

οἴμοτ) ἔχων.- 'δεδοἰία[]ες ἵπ Οσα. Γειά. 
Εοπι. Ἱ. ο. Τοργόνιος (πιο Τοργόρε) 
δὲ γράφει Ἱλρίσταρχρς, Κ2Κ8:' ουτεῦ ἂρ 

ὁ Ποιτῆς οὔτε ἩἨσίοδος Γοργὰν Φασῦ, 

ἀλλὰ Γοργώ. ἨΗπνίας ἔοτπιδ νοσαῦα]ᾶ 

Ῥἱμείπια Γαετυπε οσα η μία. Εδῶ , 

ΣΕζτὼ., εὐεστὼ, ἀειεστὼ, ἀπεστῶ, Κα- 

κεπτὼ, Ἐυὼ., Μορφὼ, Φυτώ. 1Ηε[}- 

ορίηςς Ἱυνώη: ἵιερε, υνὼ, ἡ ἂγ; 

στάτη. Ὠπο νυὶρο κυγῶπις' αποὰ τε[τῖ- 
ταεπάυπι ἵπ ΠρίΠ. Σηιν. Εἰτπιέ: σνν- 
θεῖναι ἔπαιωον τῇ Έυνά ΦΜΗιγαλοτίης 
ποῦῖς ἀσάῖε κογίπεδε. Εαΐας ταΠεῃ 1 
Οοά. ΜΕ Ἱερί, κογώπιοι. [κ ΡΙάΤ- 
εὑί ΟΦ; Κοπ. ρ. 278. Ὢ. ὥσπερ 
ἡμεῖς τῶς τρεφούσως τὸ παιδία γάλακτ:, 

ϐγλο)ὰς ἀπὸ της θήλής καλοῦμενν οὕτως 

ο. -ᾱ] 

κ, 
πι 

ᾱ- 

8 π 
υ(ορ{0έ, 

ότ 

ἡ Ῥνυμήα Θηλωτὶς οὖσο μαὶ τιθόν, --- 
τεοέρετυης Ιπ [,εχίση νοσες που Οτα- 
ος θηλ) ὃς θηλωτίς. υπ ταπίυπῃ τοἱ- 
Ἡ ἀεθιετας [Ιτετα {αρε:βαα: Ἱεσεπάυπι 
ΘἨλοὺς ὃς Θηλώ τις οὔσοι οοδίαν τ 
Θ)λὼ» τροφὸς, τήθη. ἨΗδς ϱὓ ΙΠ[Εί(α- 
το Πο {ωης αἱιεμα, 

Ὑ9. 46ο. Σύ ϱ’ αὖ πρόωπο 3... 
στρέφε ] δυανῖως αυτος βοςῖάῖε αἴηυε 
μβταξίης εί, Σὺ δ' αὖ π. ος Ίτρααθ 
Ρτυ]ετῖπ οὐ Λαεγίο ἵηπ Οτεβ!ςν. 
788. Μα Ηεϊΐνει, Ρ. χικ, Ρ. 197. 
Εωπίρ. ΗΙρρο]. ν. 57ο. Σοὔ ὃ’ ἂν πυ- 
ὐέσθαι καὶ κλύει βουλοίμεύ ἄν. Ὀῖς Ίπ 
εαάσπη Ρετίοἀο νοευ]απι ἂν τερετῖ» 
Γτεααεηίετ πιοπ]ι ΔΒαγπεβως. Ππρῖας 
τηε αραὰ Τιασῖοος αἰτετί {ΠΠρρο- 
περάμιη οὖν Ἡτ Ἠος ἵη οσο, Σου ὁ” 
αὖ π. Ῥ]ας {επιε] διαιίμς ποβτῖ 
Ιοεῖ {επιοπιίαπι αὐβ]ρμῖτ ΤΗεΟ, νή 
ν.5οδ.  Τεᾶα φῖάε, [γαίτεπιπιιε (φμίά 
αἲγεγς ἱωηίπαδ) Γταιτεπι «ἄΐοφκετε. 
ΣΙ» 335. οµο. [αευε, πΗπαπ!ἶα 
εξης Όταν ΑοΕΙΙ. τ, ν. οτι. ------ 
ειτ οτα τεάμεῖς ὃ . Ψεπεεα Όεά. ν. 
1011. ----  Επαίε» 4ο απετῆς σ- 
ριρ - 

ως 1 Ὅς, 462. Λέξεις ἅμεινοι, τοῦὸ 
᾿ ἐκδέξῃ λόγευς. ] δο]μς, αωοά {εἶαπι ς 
Πω. ΡΙέετβιη ναὶσανῖτ, Λέξεις ἅμει- 
»ον ὃς δές ε Οοά, Οαπιαῦτ, τεσαε 
ατεε απο Ῥτόίετηπτ [,εἰάεπίες:- 6 
Ειοτ. Οσά, οετῖαπι εροϊαίηπι ἐὀδέξη, 
Άπτε ΛβαΤπε[, εἀϊάετυπι ΛΑ, τάμειόν, 

ἐκδεζῃ λόγους. Κἰπρήις ἀεάῖς 
ἐδέςγ. πϊμῖ τας πυ]]α νιάερατητ, οὐς 
νοτετεπι Ιεξοπείῃ ἐκδέξῃ Ίοσςο πιονθ- 
τειΏυδ» «4ὐτε[οδίο πιετῖτο Ῥτοῦαιᾶπι 
Απίπ. αἱ «4/20. Ρ. α75. Ἶἵτπ ΡΒἰατοπίὶς 
ΕπιΏγάεσιο 12ίοηΥ {οάοτας ὥσπερ σῷο- 
βαν ἐκδεξάμεγνος τὸν λέγογ. Ρ. 9)7. Ἡ. ΄ 
{τεοιεπιατΏς αεεἰρἰεπᾶῖ νετοῦπι ὑπίειἰζ- 
Εεπᾶί Εβπϊβεαια : οὖς εὖ Δικαίαργον 
ἔκδεξάμερον» Ἱερεπάμπι αρπἀ «ἴδεπο 
111. Ρ. 85. Β. ΡΙο ἐκλεξάμενον, Ἔτα- 
(ειεα Κἰπρήμ ος γειία εωπι Λύπε[ο 
ΚΚ9 ώνὰς 19- 

νο 9 
«ουὸδε Ἱ 
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ἹἹεριε, Δέδες τ' ἄμενον. Ἀ]αππν Ὁε 
η Ὁο, τορετάη, ΡιΦιεα[!ς [εὰ Ίος 
οὐοσςς., τεεῖρί Ῥοτυσταςς Άτξεις 'τᾶ- 
΄μεμον τος Ἱέπ, Ουὐς Πίο {πιπί ποπ 
Ῥοϊείς» εἴλῇς Ώ ουυηςίοῖ» {ΓΨ]]αδα ρτό- 
ἀυσείσοιατ, Ἱά Βιτρ. Ὁι, ν. 852. Τὲ- αν 5 

α Ρτο τὦμειθεν ΚΙΠαΙΗΣ να]δανίς Ἀέ- 
ξευ τῷ χεῖθεν.. οσβοµσβες ἵπ «ο, 
Ῥάτοςσο. βαρεῖο χρῆ τιθέναι εἰς τὸ τὸ, 
ἵ) ὃ βροκὺ τὸ ὤ, κχὶ ἀπόότροφον. Ώο 

-απα. [οδοί ἀεριεταπες αρῖε ΤΗγπεδΗτι 
ἅ Η. οιερὸ. Πδ]ε ἀεάεταπτ ἵπ δορῦ. 

ΑΙ. ν.ισ. Ἔχνη τᾶκείου" Ῥτο Τοή τὰ 

“κείου". οτται ΙβΠίο ]οεῖ Β. δἱοἰδετβ. 
Ῥ. {1ο. νίᾶ. Ἠ. διερῦ. Τταξ. ἃε Οἵ- 

τῃορτ. Ἱπίε.  Όι (γ]Ιαδα ρτοὐσαιασ» 
Ὀπάπὸ Θράκής λήμματα ροπεπύαπι Ἱπ 
Απηρηαπις νετία αριᾶ «ἴρεῃ. ἄν Ῥ. 
459. Ε.,Εαεϊϊεια τπεδείαΠ Ῥ]υτα Ττα- 
Ρίοοίαπῃ Ίοσᾷ Ροβμίαπι. Νοῄτο νετ» 
{ω τε {επιεὶ απ Ὀἱ5 ΡΟΠΑΙΗΣ ν ΠΙΠΙΙ 1π- 
τοτε. 

ο νε. 454. Ποραινέσαι δὲ σῷῶν τι βού- 
λοµαι. σοφό] Ἐκ Ριμωπῖβις διγαἰμίᾶϊς 

΄4πο ποὺῖς {οπατίος τε]ομῖε «Πἱδεπαειις 
αν, Ρ. 160. Β. ΠΠΕΠΟΙΗΠς 57) Στράτ- 
πιδος τοῦ Ι«ωωωδοποιοῦ Ἰοκόστη», ἥτις 

ε.ἓν ταῖς ἐπιγραφομέναις Φοιίσσαις Φησὶ, 
Ἱαραφέσει (5ὲ) σφῶντι βούλομαισοφὸν. ᾿ 

'. Ὅτου Φφακῆν ἔφητε μὴ "πικεῖρ µύρον. 
.. Οτοίίως ποτῖ 4 Έχο. Ρ. 929, εν 1ρὸ 
Ῥθαπί[ατωπι 10εῦ  ΦεΠ; παρῳδεῖ, Δ4- 
ἁῑοιῃὸο [ο νοσμ]απι αἰς δέ, 41επι αριιὰ 

Ὁ οτοίωπ Ἱερετας, Ιοεῦτῃ ἀεβρπαι Ρίετ- 
ως. 1. Οἱ/αώοπις, υὈί ἀξ διγαίάῑς 
ασὶς ξαου]ῖς ., ΥΠ. Αηίπι. 1 «40. 9. 
ἄΧΗΙ. ΡΙαπ]ατάπα αὐἰάειι Βηρίαΐς 
ὭΟΠ. πιειρ]ηϊς» {5ά Ἰοευπι ὁ γα μίάῑς 

εδτυ]τε ὃς «οππιούαπα, οἴ(αε Φα 
Ὅ1ρπι, ομῖμ5. νετοᾶ Ίαπι ἀεάεται 
πω Ἱπ. ΛάθαΙο». ἴπ Ιεπίε πβιεΠ Τη. 
1,οοςς α[ὲ ἵπ']10ε]]ο περὶ Αἰσήσεως πο 
ΑἉνθητῶν ς.ν. Ρ.16, 13. ἄλήλεςγὸδρ, 

 ὅπερ Εώρπίδη», εἶπε σκώπτων Σπράττις, 
Ὅτον ἐς σι ἔφητε μ) Ἰπιχεῖν μύρο». 

ο Ὅια οταμίάΐ Εμεις Εωπίρίάεη Βἷς ἴπ-΄ 
μαιάεΠάΙ ταίο» Πο αυτες αὐῑ νο» 

Τασ ᾽ 

΄σειι ᾿σοφὸν Ίος ἵη Ἰράς τένοσανθτῖε αἆ 
απίπυσι Σ Ἠμ]ς' ομααπ {π πυβπαΙσσε 
πηοῇος. Πο αιθεπ-Οοπισςο Ιάάεπα] 
ἀεξυίτεε οεσαίο: νε]αι ἵη Ἡσιασ]ίὰ. 
ν. 1618. Παρχωέσαί σοι μικρὸν» "Λλ- 
κμήνή» θέλω, θεά ΠΙΠΙΠΙΠ ου βπευτη 
αἴπαι νοζεπ] σοφὸς Εηγέρίάες, Ρτορῖεί - 
εα., πες: ποπ οὉ σιγµατισμὸ»., [αρ8 

'ποταίης ἃ 6οπήςσίςς πιοπυεταπε ηος 
οιἶασι Οταωπατ]αἰς δεβοῖ. ἃὰ Μα. ν. 
665. εὐεπίφορές ἐστι ὁ Ἡὐριπίδης εἷς τὸ 
λέγε σοφὸς καὶ σεφὴ, πρὸς μηδὲ χρή- 
σιμον παραλαµβόω» τὸ ἔνομα: Ροΐϊεα. 
ὥσπερ παράπληρώματι, Ἰπααῖς, πρήται 
τῇ λέξει. απ οἵαπᾳ νι εχρησα]ϊτ ντ Βυ1η- 

πιιὸ -αἆ ΤΓήιεἰαμί Τήποῃ, Ῥ. 9ο, 6. 
Ἐκοπρὶο Πτ Ίοέυς ες Δπτίορα ἵπ οἱ0ῦ. 
Εἰοτ. στο, Ρ. 53. ἵπ 410 αµατει εα 
ἀῑδίο Ἱερίτας τερειῖτα 5 {ηΠί Εαίπεῃ 
Απιρηϊοηίς πα Παριεητία Ἰαιάαηιῖς 
νειδα», αποὰ ε (ἰεέτοπε οοπ/τας. 9ε- 
πατίας, ουῖ Ἱερίατ ἵπ ΠΡ, Απιοπῖο 
Ρ.053.Α, 2299) σοθοὺς σώζουσι», ἣν ὥσιν 
σοφοὶ., οϐ εαπι, 4ἡαπι ἀῑχί, τατἴοπεπι 
νιάειατ Εμγρίᾶεις..  Ῥαεπε Ρταεῖετιῃ]- 
{εταπι, ὃς Ῥοτμεται οπτΏ, αὐοά ἵπ 
Τιαρίαϊ νετί[α Ριῶ[ετυπι Εάά᾽ «441 ὃς 
ΠἨετύαρί ΡΙΠΙΠΑ  Παρασέσχι δὲ σφώτι 
β. σ. 1 {εευσᾶα ΒαΠΙ. οὐῖ ΡγιεΕαῖε Ἰο, 
Ορογ, τεέε 18 ΡΟΠτάΠ ᾿σθῳρ» 
αοδὶς, δυϊκῶς" αἱ Σφῶν Αιτ]οῖ Ρίο ὑμῖν, 
Πο Νῴῷν, μὴ συεκΦωγουμένου τοῦ-τ. 
᾽Αστικῶς ἡμω, Ἑλληνικῶς, ήοεγῖ 311. 
1ἱο. Η. Φίερῦ. ΑΡΡ. 4ε Ὀ. Α. Ρ. 17η, 
175. ἴπ Εκεεριῖ εκ «4ροοπ. Ώγιο. 
Πυε]]ο ἆο Ῥτοποπι. Ρ. 428. Β. ἀεριε- 
τας οοἴηρὶς ----- οὗ γὰρ σφῶν γε ψγέ- 
νο Απόλωλε τοκήων (04, Δ, 65.) ὅπερ 
ἐδόκει ἐπίμέμπτο» εἶναι ὥς τρίτον πληθυν- 
τικὸγ, δίχα τοῦ ι ψραφόμενον. 184. Ίοσα 
Ῥτοβαπι εκ «Απιπιαὲ Τηουαῖᾶε , 
σφω νε]υε σαΓαῃ αΙβττΟ α{ατραπ{]9. 

Ὑ9, 465. Ἠῖς ἓν συνελθὼν , ἔμματὶ 
ἔμμασι διδῷ.] ἴΝΙΠΙ μῖο ἀαβόετεπι; είε 
τΑΠΠΕΗ ππδίποταία ἀϊρπα Ε]ος. Μ{. Ιεβ]ο: 
Ἑνς ἓν συνελθότ᾽ ὄμματ. ὄαμασιν διδῷ. 
αὖαε, { ἀοξξωπι ἀείοηίοτεπη: ΙΗγεβῖεε » 

πις» 
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σηυῖλία νἰφευίειτ οὗ. {πΓο]επείαυρ Πτι». 
ντε, Κἰπριις Πίος Ίτε υπ ὃς δα 

είεγίῳς ορτ!τπό ΡΟΓ1εΓαῃί ἐμμασῷ' πες 

Ποτά), οἱ η ομιΠωπ.. Τη Εκοεγριῖς 
Ρ' Ἰ8ί. οεβ/εχεται σγοίάεν ; 

γε. αό6. 'Ἐφ᾽ ος συνήκει ταῦτο χρὴ 
µόνον σκοπευ» ] ἵπ Ἡ [μεϊήεπῇ ααοά 
Ἱερίτατ,, σκοπεῦ. µόνο , θ4ϊτο που εβ 
ἀετοτίής Ἐκ ΑΠμμοοτΙ υπο Απ 
βύω τεσερις, Ἐφ' οἷς συνήκει» Ρῖο Ἐφ᾽ 
οσιν ἔχει αὐία [εἀάεππωπι ορ” πιῖς; αἆ 
Ί]απο ασεοάἆσραι ν Αἰπρίω [εᾳύατας 
Γωπ 5 πεσαρ ἵαππερ ΟΠ: νυ]σαταῖη ]ε 
ἔἴτοπεια Ρις ετεητί τεβ/βραβοτ. Βήρ. 
Ηετ-εἶῖά. ν. 116. Ἠφ᾽ οἶσι δ' ὕκω, 
και παρ᾽ οὗ, λέγει θέλω, δοβὸ ΡΗΙ]. ν. 
5ο, ἐφ᾽ οἳς ἑλήλυβας. 

Ὑς, 407. Γοκῶν δὲ τῶν πρὶν μηδενὸς 
μγείαν ἔχεγ.] Ῥετ Εάίοπες υς υ5αις, 
τεσεριατῃ ἱ-δΗοπεπι. μ2αμᾶς , {υα {6- 
ἂς ὠετάτραν!, αμοάςυε Οαάϊσες {ΟΡ 
τἱ ρταβεθαῦς» μμδελὸς ΠΡΙ]. ΠΟΠ 
ἀμριίαητετ» Ὠος 1π Ὀίη:9 1 εἰάςπβρας 
ποη Πῶστυπ, {εά εωαπι ἵπ Εἶοτ. ἃς 
ζαπιαῦτίς. τες µσιτο. ααῖω ἵι ο]]φ 
ῬΓσ/οτοᾶ τερετίατυτ: Οἱ. αυτεπι 
Ἰωά αρ Ώπρωσῃ πέρειὃ Γζμογά Ἱν.ο 
ΊκΧΙν. ὁρκώσαστες πίστεσι με) ζλοαις µή- 

δὲ», μγησικακήσειν. -Ἀεποβρῦ. Κ. Α. ΙΤ, 
Ρ. 58ι. Ρ. μὴ μγησικακήσει βασιλέα 
αὐποῖς. της..σὺν ἱξύρῳ ἐπιστρατείας, µη- 
ὃξ ἄλλου μηλενὸς τῶν παροιχοµένω». γιὰ. 
Ππαποες δι πι Εμ ἴσορ. 15 
-αδ. ρ. 14, 94 :πίίρροπ , Ῥ. 115, 27. 

Ἡς. 47ο. “Απλοὺς ὃ µῶθος..--- 415. 1 
Ἀά Τι. σπα. περὶ αληθείας ο τετυ.]ς 
ΦΙοδΑεΙΣ Ρ. 136. ν. 25 -- 98. νεπι[ὴς 
Ίοσςυ-. Ἰπεερτυη ({επασ1ν εχρτ.{Π: ἕ- 
τας 1 Αάάς. /ετάαές ηιβίεα. οτα- 
11ο... Ῥοβτοιρὰ 
ἸΨοσῶ» ἐν αὐτῷ Φ. .ὃ. σ, πο εχοῖσθε 
Οεπι Αῑεα ι Ἀτοια. Ρ. 3409. 10. ὃς 
ο «ἰεπεπίε ἀείετίρια Τ{ειὐογεῖις 1 Ἱ6- 
ταρ. 1. ρ. Ίσα. ασ. ΤΙ Ἰλαα Ε 

"Ααλοὺς ὁ μύθος τής ὀληρείας ἔφὺν ῥτο-. ΙπγετΗς, οὐίζουμίως Οοὐἱσίδως {οτ[ρ- 

ὁ, «δἳ ἀδικος λογίος. 

νετ «νῖπι οὐτ]πυ]ε:. «Ώιορεπία», 11 
Ρτου.  Ἀσ. ἂῑσυε 6ὁ Πο μδ..οέητ 
εριᾷ Ψοεσεσν σετ «ΕΡΗ, ᾿Άγτιῤό,, 
ττχς ῥρ.. το. γβαπ. Ὠν. ναι, Ρ.. 
οἵ4. Ἡ :41105. ᾿ Εἰώ/ατοῦ 49, Λάπὶ, ὃς 
Απποί Ποπ. Ρ. 62, 6, ὁ τοῦ Φίλου. 
τρόπος, ὥσπερ. ὁ τηε αληθείας μΌθος.. ᾱ- 
πλοὺς ἐστι κατ’ Ἑύριπίδην καὶάφελης καὶ. 
ἄπλαστος. ὃ δὲ τοῦ. κόλακὸς, ὄτως Άο-. 
σων ἐν ἀὐτῷ Φαρμάκῶν ᾿δείται σοφᾶν». 
καὶ πολλῶν, ϱὴ Δία, καὶ περπτῶν. [59-. 
Ρ]ή5δ Ώυς Όταίοτες απεῖαυ)  τε[ρεχε-. 
Πε, ᾖπει ρ 67, ν. τά. 1 οβ1. 
ΡῬ Ισ, 15. 8. Εωτίρί(ί ρτῶινειης 
«ε[εἰθίωας ε ομῖης Αππιοταῖη Ἰπ616ΙΟ. 
{ορατησ. {ετνανῖς εοάεπι Πϊς, οδἱο- 
ῥαεις. Απλᾶ γάρ. ἐστι τῆς ιάλήθε(ως 
ἐπη ο νει[α5 εοπστη!ς Α;άς]ςΡεΓ[Ο- 
το. ἵν ὁτοῦιεο. στο. Ρρ. 7ος: 
νει[α» φ731. Ἱερίτωτ Πο [οτ]ρεις, οὐ. 
ποικίλων δεῖ. τᾶγδικχ. ἑρμγρευμάτων: 1Π. 
Φ/οῦσο (Ε/Πεγὶ Ρ. 136.26. Κ ού ποικί-- 
λων δεῖς᾽ ἄγδιχὶ ἑρμγγευματωγ' πες Ὅα- 
τς ερεῖ ἰπιετργειαίοπίδις Οί[ατίαιι ς 
[ας νετετυ Εωῑτ Εάπόπυπι Αμτίρί- 
ἀἷς Ιεζξῖο, 9υ8Πι  Ίαπι επιεῃιαίσΠὶ 
πιίγοτις Οεἶερεττ. Εατίςίωπα ἴθπιεη [ε- 
αυ) ποςῖς αὰ δελὲ. Εἰαρίτ, ρ..το9. ϱµ].. 
(απίεγ. Ν. 1. τς νὰ1, τετῖπες νειε- 
ΣΕΠ [στ/ρίυτατης τεξϊε (αΊπεΠ εχκρ]]σας 
δεῖ τὰ ἔνδικα ἑρμηνευμάτω»ν, τοῖς 
Πιεια ταΠίά Γερατατα να]σανίε δεῖ 
τάνδιχ ἕρω. δαπι. Βατετίως ΙΠ Ίςῃο- 
αἱ ΜΗ, ... ὀγδιχα. οετίε Ιοεμ Ρὶς 
” ῥαῦετε ποπ ρυΐε[Σ παηι ἐπ [ειεπίε 
ο ΕΣ [ες ἔχει 9 ἂρ οὗτο καιρό. 
ι θμοά αἱᾷμο  τεΓεττί ἀεθεὶ αἱ αἰίηιρᾶ 
1» ΙέΙΙΤΙΗΠ ρίωταἰε  Λεβμε Φετὸ εὐπ- 
ο ΑΤΜ εἰ β [ετίδμωγ, δεῖ ἔνδι 
ο -- αττομίως επί δῖς β0/Πιἱαίωτς- 
» Πεοίίαφιε [ῖς/ετίρο τ---- δει τανέιχ---- 
»ΡΙοτῶρνδικα” δει τα "δι ἑρμηγευμά- 
τω» ιεᾶε ἀκάετυπι ΔαΓπε/. ὃς Κιπρίως 

5 476. ᾿Εγὼ δὲ πατρὸς δωµάτα» 
ρούσκεφάμήν Ἰοὐμώ τε, καὶ ταῦδ., Ἰ 
ΟµΗπι νι]ρ8ιᾶ δωµάτωρ πατρὺς (στουίμς 
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“μυ νοτ α α ο ς Ἑ α τσ 

ες; Οτοω Εἱο {οαυυς {απε Ῥαγπε[. 
Ρίος/ Κἴπρ νε] ζοάισε, αὐίθις ας- 

σθάυτε {,οιάἁ, ἃτ Εἰοτ. Ψε[]επι ΓΙ πο- 
Εάν (αρπυπΙβταΠσπι "Εγῶγε πατρὸς ὃ. 
π. ουού {ππε ργῶτυ]ετιη: Έξο φιζ- 
ἆεπι ἀθμμὶ ραίεγηαε (νοὶ γερπο) πιει 
ἓ ὕμίμεοαρ οοπιπιοάµηι απτεϊµίι : ἕκφυ 
γεν χρήζων ἀρὰς, ---- Εξηλύον ἔξω 
σῆςδ ἑκὼν αὐτὸς χῦοζὸς, ἀἱγας, ναΕΙ- 

οει Οεάἱροάϊς, επυἰίατε ἀε[ί:εταπεν /0- 
Ἱως πιεα ροηίε Τρεις ελὲ ἀί[εε[ῃ. Ώς 
Ἠμηρίάεα οβρἰσπύα [ωπι, αὉ Ἱπίςτ- 
Ρτεῦρας Ῥης αεηυς Ρδγυπη Ιπῖζ Πεδία: 
Βατπεβο ῬΡισπιετον βγαίαια {61ΛΗ5 
οοπϊρέυια, Ἱερεπεῖ, Ιώξηλήον ἔξωτ. 
1 δεπιίας (σερ. «Ατπαἰάμη ποπ πᾶ- 

 ταπι,  Ιααόεπ ΠπεΓεΓείας» Ου 1Π 

4 ήσε]]. Ους ν. ντ, Ρ. 596. Ρτοία 

Ἡε, ἱπιετρτετοτίος νεὶ νερά ΙεέξΙο- 

πῖς πυίαΓο» ἱερεπίίς, Τούμοῦ τε καὶ 

τοῦδ), πἰτηίτιαπι πατρὸς, Τεέξ]Η5 44 Ώαης 

Ιἐξεοπεπι εεσοπιπιοάαε! ΡΟ {μετα 1η» 

τετρτειαιίο Βαγπεβῖ νεὶ ΚΙΠΡΗ, αὐθ 

τοππεΏ δριῖῦς5 αυαάιαίεεν Ώ 1βετείυσ: 

"Ἡγωγε πατρὸς ὑωμάτω» προὐκηβόμη) » 

'Γοὐμοῦ τε καὶ τανὸ’ Φυβδ. ΑΠΡ. ν. 

75ο. σοῦ γὰρ οὖν προκήδοµαι. ΝΙΙ 

νετο πιµταµάυπῃΣ Ὠιο επ] ΠαΠν 5 

νιάσιυτ νεβοτα της: ἐγωγ” ἐσκε- 

Ψάμη» τὸ ἐμὸν καὶ (τὸ) τοῦδε πρὸ δωµά 

των πατρὸς, Φποταῖη [εηιεηιία {0ργᾶ 

Ίαπι εχρτείῃ. Εωίρ ΕΙ. ν. 1114, 

τοὐμὸν ὃ', οὐχὲ τοὐκείνου σκοπῶ. 50Ρὺ. 

Ἡ]. ν. 251. Εγὼ μὲν, ὦ παζ, καὶ τὸ 

σὸν σπεύδουσ’ ὅμο , Ἱ αἱ τουμὸν αὐτής 

ᾖλθο Βιγίρ. Δηάτοπ. ν. 250 ---- 

οὐ τὸ σὸν προσκέψοµαι. ΜΕ. ν. 4655 

τὸ σὀν γε προσκοπούµέγος οὐ [Τάῃδ- 

{ης Αυέϊοι ἀταπηα:ίς Χ. Π. ν. 1982. 

Ὅς, 48ο. Δοὺς τῷδ' ἀνάσσειν πατρί- 

δος ἐιαντοῦ κύκλο», ] Ἠεεο ἃ ου 

{σαυωπίυς ν. 48ο 4931 Μηχ 4.10 

αιύπ «εί πος Ίοςο Ρῆα:! ποτυπη 
{ματασι εχρτοΠετῖε: {οἱ [ωτεηιφμε ἔτι 
Ρεν Παπᾶϊ ἱγααα[δ 5 Λε εὐγΠι ἀευϊαι 

ἀῑ[ευτάες ἀἱ(πρεπῖ» Ρ/[ἑαγβεῖ ἰαμίας οἱ 

:31 ορίμιαὲ οἴυίηιν νέας, πρι 90: 

αἶμπι ΛάαγεεΙΐηπη ἀῑνυ]ίι Πο ροσῖ(α Ἰσαᾶ 
Χῖτ 10/. δεαρε Οοπ] ἐν ἵη Όοστοι 
Ῥ. 141, {κό ουπιρατάνιι αἲ ΕΒιμγίρ. 
Ῥηωα, ν. 7, 75. Δά νει[,. 71. 24. 
Ῥγιπυπ εχ᾽ Ασοϊαπῖς οοπιατ  Επσ. 
Ὀβπυς ἵ γρ. νασπ Ὁτ. οἱ ρ. 
905. [πομεηιῖα ταια]τ 1ο Μετοεγς 
αἱ νΗ, σ8ό, 87, 88. ποιι 1Π Λ0- 
πῃ Ἀάατο ϱΡ.' 19 Ἱεπτας ΑοςίαΠᾶ 
Ἰγα/πως 1Π θεπματῖο ρ. 186. 

9. 48ι. "Ὡστ' αὐτὸς ὄἄρχειυ αὖθις 
ἀγὰ µέρος λαβὼ»ν. ] Νῃταθδαν ο υβπιοῦτεπα 
σα. ππίετο νιός! ροιινσίε αὖ 4ες[ε 
Ρο αὖθις; ατφιε α4εο ἀο] πάμιῃ αν, 
[εά νῖτο ρετάσέτο ομοίηπι πο εβὶ ϱυΊΠ 
Γαέτο ΈοθΊε Ἱπίστιας εως 1βῆας πο- 
τ8 ρετῖιπει οὐ νώτΓΙΠῃ 40Ο. ἀγὼ µέρος, 
Πστίβς-ης οἱείς/α, αρτῖπῃε ΙαίΠ τ]ταδ 
είς η Απίπισάν, εὰ 4ε/εῦ. Ρ. 18. ΕΥ. 
Ἱμμ. «Αὐτε[είω ΟΙοβατίωιι δαπ- Οετ« 
ΠΙ8Ώ. ΠοπάυΙη εὔπμπ: ᾿Ανὼ µέρος, 
ἀντὶ τοῦ ἐ) µέρε: Ἡνριπίδης Φοιρίσσαιο. 
Ἠαπο ποῖσσ) ριῶ/ετ αἰας ἵηὰς ὀεςειρ- 
τὰς Ὀαυίζἡ Κιώπκεπίο ἀερείπμς, [ειη- 
ἂς Ααγπεῖ τοῖς «4ὗτε[ευίης ΙπΓετρτε- 
ταιπεπίµΠ  ἄρχειυ Ῥει ἄρχὴν εχρ]ῃ- 
οσπ:/6, ἀοᾶς τὴν ἀρχὴν Ιπ λαβὼν» {υ0- 
αυώεπόμ(π. Ἰμάϊσαης 5 ἴ2ΠΠπεΠ ροῖστας 
λκβὼν «Ὁ ϱποσαυε πιοίο ροβτυπι Πίο 
ο« πίετῖ, σας [αρίής, αραιά Τταριςος 
ῬΙᾶ {επ , Ρτορε πλεογάζουσι ρατι]εὶ- 
Ρίᾷ λαβὼν, ἑλὼν, παρὼ», ἅς. ΑΠιά 
μιο ετσε Ῥ/σιστεα ἁνρηάπι οιρά αἲ- 
οἰε[οσπτες απιππαάνετιετόπι: 4 Λας. 
βὼν δεβοα[ίοες ᾿Αττικὴ ἡ σύνταξις 
Λαβων αντι τοῦ λαβόντα, αὐτὸν ἐμὲ λα- 
βέντα" Βίν [υσό1ε ποσγ! Οοπιςί {.Π8- 
γμτ: Ἐξὸν καθεύδει τὸν ἐρωμέγη» ἔχων» 
πὶ {Ας [οπρίετιε (λατίίοι «Πρύγοῖςο 
οαὐοά {ωνριςῦτ ο Τη[ο]ς υΗ111Π 8 {ς:οἱΟ 
πιυία!υέπς Τρ[Ε οεπ{ετ ἀνὈει Αειῖσαπα 
Ιπ ος νευ βρυταπι οὐ) ετα[ς: Ιε- 
Ρίτατ δρυἀ (ΦαγΙύΠ. ιν, Ῥ 76. 09. 
Ἐξὸν καθεύδειν τὴν τὲ ἐρωμένην ἔχειρ. 
ἵπτον. ἱασίοος. αἱ μτ αὐῖ Πς ατἰσιπ 
χοϊοετίπ' ζυαγοπῖ, οο]]οσοι τα (ε]. 

13 Ογυι Ρ. 36. ΤΗΙΠ Εογίε πο 
Ὦρθ- 



ΙΝΤΝΠΙΡΙΡΙΕ5 ΡΗΟΕΝΙ659Α5, 

ΠΙΟΥ νοϊοτῖς εΠε Οοιππῖοῖ, πο ἵῃ 96ΠΟ- 
Τϊς ποβτίς ἀὐηίαχας , {εὰ ὅς αρυ [τη 
Λανυίωπι ἃά . Ἡ Ρ. Τζο 12. τες 
Ἱεπριαπι 5 ΠΠ ὅς ἵ6 Ἱπτεγ τὰ σολοικο- 
Φαν] νε] καιοπρεπῇῆ σχήματα τειυ]ῖε 
κὸ, Ἐξὸν καθεύδευ τὴν ἐρωμένην ἔχων" 
ἀντὶ τοῦ ἔχοντο. οὐκ ἔχει δὲ, Ἰποπῖς » 
οὐδὲ τοῦτο θεραπεία» τιά. Ίος Δάάῑῖ 
ουία Εαοϊμίοτ τεάῖ Ῥοίσγας τατ]ο υ{ας 
ΗἩοπιετίεί, Ώου Ρεογ(ας ἁΠΙ πῆ]ς ἴπ Π]. 
Ἡ, 3σο Φημὶ μὲν οὖν κατανεῦσαι ὕπερ- 
ενές Ἐροίων» ᾿Αστράπτων ἐπιδέξια" 

Ει[αιδίω Ώσο ΠΗοπιογίτα τειταξαι αά 
Ἱ]. Ε Ρ. 413. 46- Π]. 7 Ρ. 512: 8. 
Ἡ, κ Ρ. 741, 13. 84 04, ΑΡ.17» 45. 
Οἱ. Ε Ρ. 240, 16. Οοπβειτ! ροευ]ε, 
ὃς Εαῑτ οἶῖπι αά ῬείπιαΙη Π]]αά Ηοππε- 
τίσυπ οοἱ]ατας «1ε[εβγΙἰ Ίοσυς ἵπ ΑΡᾶ- 
ΤΠΟΙΤΠΠ. Ὁ. 744. 735. δίαΠΙεῖο τεππεΓ6 
πθηταιας. νά, Το. σαἴακετ. αά Μ. π- 
ποπίπ. 111. 6 4. Όπας εΠβ ΠΗοηιετὶ 
Ίοεις» ϱὔεπΠ, Ἰΐεει οπηπίη!π αριΠ]- 
ππυπ» ουπ ποβτο [επατίο «ΟΠΙΡΑΓΑΓΕ 
(περ]εχίε ἵπτετρτεφ, ἵη Ο.Ε, ν. 555. 
{ πεπιρε πεπαθυίη {ετΙρατατ, αι Ἱερῖτ 
Ειαιδίως. Εἴρυτα, ουδ ἵῃ ποβτο 
Ίοςο θεο]ία[ίες οὐ/εγναν]ε, αυεπι Ιε- 
βίΠε Εοτίαη {υ[ρίσεηῖ, Ὥστ” αὐτὲν ἄρ- 
πει αὖθις ἀγὼ µέρος λαβών’ εοπϊταΓίᾶ 

εἴαῖ, ᾿Ασιανὸ) σχΊμα Ι,ειδοπαδί ἀῑξία 
Ῥ.. 138. αῖο επἶπῃ ἐναντίον ετδτ σχήμα» 
ὃ ἔμπαλι ἔχει τὴν µετοχ}ν ἐπὶ ὀρύῃε 
πτώσεως ἀντὶ αἰτιατικῆς. οἷον εἴ τις εἷ- 
ποι, λέγεται Αλέξανδρο» τὸν Μακεδόνα 
στρῶσαι τοὺς Ἠέρσας, ἐλθὼν εἰς' χωρίον 
σῆς ἹΠερσίδος, ἀἄντὶ τοῦ ἑλθόντα. ο 

οπιεπάατίας Ἱ[α ἀεσιμεταπε ἵπ /,ευῦοπα- 
δε νυ]ραι]. 

νε. 482. Καὶ μὴ, ὃδ ἔχθρας τῷδε 
χαὶ Φόνου μολὰν, ] ἱπίετρτετες. ϱἱο- 
ταπῃ ΠυΠΠΘΤΟ Ογοίάµ εχἰππεπάμς επ, 
(οπίαπι Ῥετνετίσταητ. Ο1Ηπι νε]τηεῖφ 
νε] «ἄὐτε[ορῖῖ ροιείαπ, Ὠπίης νειοῖς 

"μα πιαἰο εχ Απίπιαάν. απ εί». το. 
 ουίπ τεθάϊ ἀεραιβ-ε ἠππηείμα 
ὃν εαεὀε αἀπετ[ βπο ( Ειεοσίεπ }) 
) βτας/απάσ, Ρετρετᾶπι μολὼν ἃςρερθ- 

1 

οόφ 

 Τηπε ἆο τεδῖτα Ῥο]γαϊεῖς, αι ἰά 
 υρίσα Ἱπτοπαῖτ, Ἡς Σα1οΠπύΙΠ αρθ- 
 Τίας ἀσεβις, ε ροιτία. 'νιά- αὐα 
» Ριασεάυπι. ἱμοουτίορα εὔτωτ 1:8- 
ο, ΤΙ ἵπ ΑΠάΤΟΠΙ. νς. 175 δια Φόνου 
ο ὃ’. οἳ Φιλτατοι Χωρουσυ.”. αρίιος ο- 
οςς που Ροτυτας εχο τη: θα ην]ς 8ἰ- 
τεπῃ 1η 1ἱο 6σσιο Φόου Ἱςρβατης, Πο- 
Πιο άΙπεΠ Ἱ[Πα ἀἱδξῆΠο [ος ππ]πης «0η: 
νεπίε, ουμία {οουἵην: Κανό τι ὁδρᾶ- 
σαιν καὶ παβεν, ἃ γίνεται ος επῖαι 
Ροηῖ ποη Ροίµετας, 4 νοκ Φώον τθ- 
οεβῇΠει. Θα ἵπ αητίφ(Π]πηα Ἱερί. 
εωτ Τε]. πιειρίαπα, Κο μὸ δύ ἔχ- 
θρας τῷὸε καὶ Φθώου μολὼ», ατοῖτιος 
βεπυίρηπι, ἂν Π πιο τες ποίααε {ο- 
Ἡμς ΓαΠοτ ατοϊττηϊ, Ώος αυοθας ἶαπι 
τεςιρετεῃοι Βατρίᾶεες Εοτίρα Ἰοη1επ- 
ἀἱ Πάπες εαθεπς ἆ4ὲ αὖα πιυ]τὰ ποταξς 
ΟΙ. «ἴτε[εὐῖμς πἆ «ΕΕ. Ῥτοπι. ν. 
19Ο. τὸν πᾶσι θεος Δι ὀπεχθείας ἐλ- 
ῥόντ”. Πο ἀῑσῖε Ὠδν οππίδις ἱποί[ιπ. 
Ριαϊιο Γϊεαρε Ρ. 119. Ῥ. τῇ προτεραίᾳ 
μοι δι ἀπεχβείας ἐν λόγοις τισὶν ἐγεγό- 
Ζει, Ρίο Πμὰ. 1π Εἰδεο. Ρ. οΏ]. Ρ. 
ἐκ πάντων οὗτει μάλιστα αὐτῷ ὃν ᾱ- 
πεχβείας ἐγένοντο. ρετίοπαια: (Πεππεπς 
1π ΟΙοπεηΠη, Οο]οσαςν, 6 2 4- 
ΡΙΟΠΕΠΗ, Χῑξ, πάνυ ᾿ουδαίους οἱ’ ἄπεχ- 
Ὀείας ἔχοντο. πΙηΙΙ ἁλπεταπι σε [οςι]- 
εἶοπες; απῖ ἁἴσιατ ΑΙεχαποότ/πῖς ὁ µι- 
σῶν ΡίαΙπυ τιν, 19. )ΠΗΠΙΕΡΟ. ἔμε- 
ταῖ ἀῑέχως ὁ διὰ μίσους μι" Παπ μερ]1σὶ 
ποι ἀεῦιετας ατείοπ]ης Νοῄτο 
Ίοεο δὲ ἔχθρας καὶ Φθόγου µολὼ» Τπεᾶ 
αωίάεπι {επτεητία πΙ] ε{ἰ αἰῑιά ασαπι 
ἐχθρὸς γε7όμενος καὶ Φθογερός. 'ἱωίρ. 
ΜΗΙρρο]. ν. 11614. ------ δι ἔχθρας μᾶν 
τις ἡν ἀθιγμένος: πὶπὶ αὐπά υῖαιε 
διὰ μάχης ἐλθεῖ νε] μολεῖ τιὶ, ϱΗαπι 
επ αἰἰφμο ΡιρΊατε : δι) ὀργῆς ἔχειν τι- 
»ὰ, αἰίειμ ἱπαξιῃ ε[}ε. {απε Πα[ας. µεπε- 
τς Ρ]μτῖπιᾶ: ὁιῶ σπουὺης {ποφιεπίΠ]- 
ΠΠ τ΄ τετῖης 1]]σά ἄἰΠεπ. ναι, Ρ. 
90ο. ο αἱ Στρυμώιαι ἐγχέλεις δι ὀδό- 
µατος ἦσαν, Ἰαμζατὶ [υἱεθαπί. Ὡς πιαὶ- 
τς, αὐξ αά παπυπῃ {απῖ, Εμγρίάπε 
αυβεάαΠη ροῦῦΠΙ: Πες, Υ. 85ο. Έγό 
11 ες 
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6ε καὶ σὺν παϊῖδα ----- δ εἴκτου ----- 
ἔχω, τω βήέφιμε ἐηί πιο πΗ/εγεί. ΟΥ. ν. 
755. ------- ὂιὰ φέρον γὰρ ἔρχομαι ς πιθ- 
Ίμο, ΡΒοεῃ. ν. 1554, ὃς αΏοί, ὃν ὀδύ- 
γας ἔδας ππ]ηε οερεζωσῖ Ιπίετρτείες. 
Απότοπι. ν. 416. ΙΚ1ἱ πατρὶ τῷ σῷ διὰ 
Φιλημάτω» ἑῶν, ῥαΐτεπι ϱ/ομ 15. 

Ύς. 486. --- δέµων ἐμὸν µέρος] Ῥτο 
ἐμῶν τοξο ᾖο. Κἱπρίαως ἐμὸν τε[Πταῖξ 
ποῦ ΡΙΙπιυς (8ΠΠΕΗΣ Πᾶπι Πς φὐοφμε 
Οτοξίως νωἱφαται: χατίο πιωτατῖοπίδ ε{[ξ 
πιαπ]ξε[ία, 

5, 437. --- τάμαυτοῦ ] ΨΠεῖοίε Ρο- 
πίτυς ἵπ Εά. Κἰπριὶ τὸ ᾽μαντοῦ' εταᾷ 
εοδἱείσοτε ἆσδει {γ]ί8ρα ῥρτοάιςε- 
ἆα: νίά, Ρραμ]ο {Πρειίας α ν. 462. Ώ0- 
Εδίᾶ, 

9. {99. [Οἱκεῦ δὲ τὸν ἐμὸν οἶκου ἀνὰ 
µέρος λαβὼν ] Ἐκ Πυηρῖάείς αα]άεπι 
εοπΏατΏς, πος ΓΠΠΕΠ νετ[ας Εγρίάις 
είο ν]άειατ ες [{εάε: ΙρΗἱ6. ἵπ Αα]. 
ν. 431. Οὐχὶ δεινά: τὸ ἐμὸν οἰκεῖ 
ἐἶκον οὖκ ἐδσομαι. ΡΗΟΕΠ. Υ. 1937. 
Κὰν μὲ κτάνω τώδ᾽ν οἶκον οἰκήσω µέ- 
νος, δι Απάτοτ. ν. 581. {βρίυς οἶκεῦ 
Ῥοπίτατ ΡτΟ διοικεῖ) , αἀπεπί[έτατεν Τε- 
µετὲ: Ρἰαΐο» ἁπιῃ 1Π ΑπΙΒΙΟΙ. Ρ. 138. 
Ἡ. {οτ]δῖις οὕτωνε καὶ πόλεις εὖ οἰκοῦ»- 
ται πουϊ]επι το[ρίειι εκ Ειγίρίαἰς Λη- 
τἶορα Ίοσυπ, α ππυ]ί οἶίπι α(ητρᾶ- 
τάσις Ρἰαϊοπίς ποπ ΠΙΕΠΩΙΠΕΤαΙ (σαἱα- 
ᾖεγ. ΑΔ. Μ. Ρ. 6, Χ. Ρ. 5109 511. {π- 
τεττοµαϊα [,ασᾶερα, ου] {οίτες, εὖ οὐ, 
πεῖρ οἶκον' ἔφη. Ρἰωατεῦ. ΓαςβεΠβαΓ. 
ΑΡοΡρΗτΠΕΡΠΙ. Ρ. 342. ς. αποἢ ποῃ 
ἀεδιείατ νετεῖ  ἆοπιμπι δεπε {Περίετθ. 
ἕ------α Λ]ΕΕΓΗΠΙ ὀγὰ µέρος λαβων Ἰεβὶ- 
τας ν. 481, αίαας ἴπάά "ο Γα!Πε ρι- 
το ἀετῖναιμπι,  Λθεαες ἴ]]ας νει[ας» 
αυία μὲν Ριεε[εται , ο Γοτίαπ 1ι- 

«τειίεττης ἃ {οἱο]ό: πΙ] ἂά {επτεντίαπα 
« τεααἰτί ροτετίε: εχετεῖτυπι ἁΠηίτετε 
µας ουπαίείοπε ράταιυη {ο ἀῑςίε Ροἱγ- 
πίςῦς, ΠΠ, αὐοά ροβαἱαθαςν Ρας {1- 
δὶ «οηςε/Π[ει Ειεος]εδ; Υ. 487. Ἰνοὶ 

α θϱν ου τ αμτήιίιο 5 

νῦν ἔτοιμές εἶμι, τὰμαντοῦ λαβὼν, Στρατὰ» 
μὲν ἔξω τῃς ὃ' ἀποστεῖλαι χθονὸς, ἰξ αἱ τῷὸ” 
ἀφεῖναι τὸν ἴσον αὖθις αὖ χρώο», απὶά 
τάμαντεῦ' Ῥ]επαπι πῶς οοππεηῖ {08- 
εεη(]ᾶ , πεουε ερεπῖ Ἰῆπος επὺ]θ" 
πηαῖε. Ου ἁποϊτατο Ῥοϊεταῖ, οπίπ 
εἴει ραταππης Ῥο]γηῖοες τερηιπι 
αἀπιϊπ!ιτατε  Β]Π]] απτεπι αἱ]πά τερε- 
τετθ» πὶᾷ ῥαδας φἱςες, Πο βτας Υν 
4900. 

Ύς. 40ο. Καὶ τῷδ' ἀθεῖϊναι τὸν ἴτον 
αὖθις αὖ χρένον.] ΟἰΙπι οη]ῇαπα , α(απ- 
1ετο τε(Πτυίαπι ᾳ νοσευ]απι αὖ τομ 
τεσερίε» Ρἰετβωι ὃς ΚΙπρίως 1π οριίπιο 
Οοάΐσε τερετετπηπῖ, Μο ΔΒαμίεί » 
Λαγπεβίφιε εεπταπι]πᾶ. ----- Ὑετία 
{εαυεπεῖ πέρθε εται ἵπ (οἆ, ΕΙοΓ. 
ερο ουἰάέπι πορθεῖ Πὶο ρεπωίπαπι 8ἴ: 
ΒΙτΤΟΙ ο πες ἴ8πεπ Ιπ ολοι ςαΠΙΗ 
πέρθεῳ ἴΕΠΊεΙΘ τεἰεςετί(ῃ. 

Ὅς. 497. 498. Ταῦτ᾽ αὖθ ἕκαστα, 
μῆτερ , οὐχὶ περιπλοκὰς Λ.όγων ἀθροίσας, 
εἶπον, ἀλλὰ ---] Ροβτεπιαπι Π]ιά ἔι- 
Πτα Κἰπσίως ο ραταρὴτ, ἵπ ἀλλ ὃ, [εἆ 
4µα6, ππμιοπάυπι {Γ[ρίσαῦατωτς οί Π]- 
ΠΙ] εταπι Παῦεῦαι ολΗ{5, οὐῖ εχ ΗΠο 
ΠΟΠ οΡριπῃο 0ο. τεεῖρετεῖ 1Π «οΠΙεΣΧ- 
εὐπι οὐ πὲριπλοκὰς Α. Οτοίμς αὐθέκα» 
στὰ ουτανῖτ εχρτίπϊ , αυοά βαγπε[ως 
ἅ Ρἰετβις εαπι ΡΓθειυ]ετα: ΠΠ 
ηος απ 1]ο πιοάο {οπίθατΏσ ο, πἰΠΙ] ν[- 
ἀετητ Ἱπιετε[ε συπι Ο]. «4ὐτε[ερίο. αιϊ 
Απίπι, αἆ «4ε/εὐ. ΡΙΟΙΗ. ν. 949. 
μδὲν αὐικτηρίως ᾿Αλλ’ αὖθ' ἕκαστ᾽ ἔκ- 
Φραζε, Ἰ]οεῖφ Ρτο]ατῖς πιοηβται , Ώς 
Ρα/Ίσι [ογἱρ! : τε]]ααῖς αἀάαταν Εσίρ 
ἨΗεο. ν. 1227. -- τὰ χρηστὰ ὃ) αὖθ 
ἔκαστ) ἔχει Φίλους' υὈί Φίλα Ἱεβίτατ ἵπ 
0οά Εἰοτ. «ἰεχὶς αριὰ «4ἱδεῃ Χ. Ρ. 
449. Ε. Ι]αίζεν σὺ (πιοϊίπι: ΓΠαίζου- 
σα) πάΐῤεις. ὦ γύαι, μ αίγμασι. 
Τ, [Καὶ μὴν ἁπλᾶ γε καὶ σαφή λέγωμα- 
0εῶ" Ἠσς {υπι αὖθ ἕκαστα νεὶ αὐθέκα- 
στα. «διπρίε ογαΐον ΠΔΙΕΙΏ ΠηατωΓα οἵ- 
ἔας: αὐϊ Πο Ιοφυΐεας (αυρ]!οἶτετ, αὐΙ- 
αἲςε {οάρμᾶΠη (οαρΏαπι Υοςᾶ: ο μὰ 

1- 

. 
Ι) 
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δισῖιατ αὐθέκαστος. Ἰη Πος σοπροΠία 
ποπ 6Π αὐτὸς [ο]μςν Ἡτ οτοθ]άῖε νίτ 
ΤογαΦΙεΙΠ. {εά εαἀειη οῦτίπει νίς, 41απι 
ο Πε[γεῦ. ἵη Δὐτόπαιδα εχρ]ἱοπῖε , ὅτ 
Όευτα. “γπαϊάω Νατ. ΟοπΙέᾶ. 1. ο. 
πχν. Ῥ. 176, 177» 414. αὐθέκαστος 
ἵη Ππραϊίς σεπιυίπιις, ὅτ, πυ]]α αἴτε 
ΒΠΙρίτα, πατητα ἀῆςοπι {εαπεῃς : 
ἀὐτομπλέτης αρυἀ ομίάαπι Ρραταῖη ἱΕ- 
οτι αὐ αὐθεκαστότης, αποὰ ἄαιππας 
Ῥύτγπίοδιως ϱ. 154 -αὐθέκοστον, κάλ- 
λιστον ὄνομο ΡΤΟΠΙΠΕΙ6Πς. ΙΠ ΟΙ8Γ10Ρ6. 
Ὀὐθέκαστα {πι ἁπλᾶ καὶ σχφῇ, αγΠ{ῇ- 
οἴσ[ νετσοταῖη [γορβίς ορροβτα. «4ε- 
Πεθγίας Ῥτοπ. ν. Ό1ο. έξω τορῶς σοι 
πᾶν ὅ, τι ρήζεις μαθεῖν . Οὖκ ἐμπλέ- 
κων αἰνίγματ᾽ν ἀλλ᾽ ἁπλῷ λέγω": ααξ 
πηα]ο δορῥοεί ττ]ουαπτυτ αριά {1γηο- 
το Ρ. 765, 50. ἐμπλέκει πλοκὰς 
εᾖᾗ 1π Ειωίρ 1ρῃ. ΑΠΙ. ν. 936. ΕΓ6- 
Ώιεης Γγριας πλέκειν Ἆος {επία. νἷά, 
Ἔ πεί ν. 834. Ίο. ν. 826, Ίήτο. 
ἸΜεαά. ν. 421. ΠΑΤΏ, ΡΤΟ ϱ) λόγους λέ- 
ε, Ρροβτεπιο Ίοσςο {ογϊδεπάωπι αποῖ- 
ἴτογ, μὴ λόγους πλέκε. Νοίτο Ισσο 
φετίίαί [Πηρηίοὶ Ἱ τερίους ορροπίϊ πε- 
ριπλοκὰς λέγων , «Αεὐί Ταιίο 4ποαµε 
Τπεπιοταῖᾶδ 1Ν, Ρ. 934. ΌὈοπηίςϊ δίτα- 
οπίς ]οσς ε[Π αραά «ἰνεπ. Ρεινεηι- 
Ώυς, ἵῃ 4πο τῷ ἁπλῶς διαλέγεσθαι οΡ- 
Ῥοπίιηξ περιπλοκὰς λέγειν ἵω ΙΧ, Ῥ. 
ηδα. Α΄ αριἀ εὐπιάεπ ΣΙ. Ρ. 45ο. Α 
“πιρῥαπες Ὁαηγπιεάε: Οἴμοι, περι- 
πλοκᾶς [ λέγεις, ὦ δέσποτα ] Λίαν τ’ 
ἐρωτᾷς. Δ. ᾿Ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς Φράσω. 
αὐξ ρατεηιπείεος Βρηϊς {απι Ἱπε]ηία» 
νοτοάπ «ειτε λέγεις (α[ρίςοι εχοἰάίς- 
16: ὦ δέσποτα [εφιεπεῖα τεάάυπῖ [α]τεπι 
νοτοβπιῃθ. περιπλοκᾶς λέγειν Τετοπίῖο 
«ἀῑσίεατ Ῥετρίεπε ἱοημίς α[εω Ηεπῖπα 
Ἱπρυιά ΛΝΟοΠΙΙ Ρ. σῖσ, 1ο. Ρτιεης. 
αἵε, Λετριεκῖπ , σκοτει)ῶς , [ετὶδίὲ: ς 
πεέε οοττὶρῖε ᾖ/. 1ο Ῥτο /εοῖπο. 
Αεεζης Αφαπιεπιποπ]αϊς: Οὐπηροβία ἷξ- 
εα ε Ῥεξοτε εποἰυωπὶ /μο. Πὶ οΡρο- 
πυπιατ αὐθέκαστα. ῥΡἰαιις ΟΙΠε]].1ν. 
11, 6η. Ιποοοοίμπι (πια) φιιαο 
ἐπ ῥαπρίπί ο ο ἱπίοτία ηρίίσαι /ὲ: 

ος 

Τ1ἱά2ηι Ῥῶσ οχογά τι δἱ ἐπίογίαήι ο. 
10ΠΟΠΑ. 

Ὑς. 5οο, σοι. Ἐμοὶ μὲν, ---- ἀλλ 
οὖν ἕννετώ μοι δοκεῖ λέγευ. ] Όριῖπια 
Ῥατπε[. ΡΤΟ ὀοκεῖ τε(]τυ]ε δοµεῖς ε Μ{. 
ΟεπίᾶῦΥ. αεοεάαΌε Ε]ογ. ὃς Ι,αἰάσπίος 
4μο, ΡΓΦΙετεα δοῤῥοσίε, ἵπ οὐῖις 
Ἁπιίσ. ν. 602, ΟΌΠοτυς, νε]αε Ίπιατ 
ἀΠιάεητος Ίπάεχ Γμ]ᾳαε ππαπατὶς ΠΠ8- 
1ΠΟΓ , αά Οπεοπτα», απί ργῖπιας 4ῑκε- 
ται, Ἠμῦ μὲν, εἰ μὴ τῷ χρόῳ ψεκλέµ- 
µεθα, Λέγειν Ορογούγτως ὧν λέγεις δο- 
κεῖς πέρι. αὖθ επι ποϊτῖδ αἄεο «0Π- 
ριπυπε, τπτ πιαπίεβαπι Πε, αἰιεταίῃ 
Ίοευπῃ ϱχ αἰτετο ΕΗΠε ἀετίνθεαπῃ , αξ- 
αἩε αἀεο ποβταπι ε βορβοσ]θος παπι 
αἰᾳιοῖ αηπῖς 8ητα Εῖε οέτα δορῥοείός 
Απιίμοιε , 4Η Εηγίριαἰς οοΠΙΙΠΠΙΕΕθ- 
τεπτυτ ΡΜαπιῖα. Ότ Πὶο αρ. Εμῖρ. 
Ἐμοὶ μοι δοκεῖς, Ώς [πρε, Ῥοῦ- 
τῷ. ΡΙΦ/[ετήπ , ΡΙοποπιεῃ τερειηης 
θα οδ{ [ειεί Ῥο/µῇο. ωξ αἲι σα/ας- 
ὑοη. η «γὶορύ. Βα. ν. 475 αποπἀοφιῖ- 
4επ πιυ]ετεπ ΡΠαπιῇαπι Πο Εαοῖς 
Εωπρίάει Ἰοᾳεπῖεπ , Ἠἶπο εεἴθπη 6ΟΠ- 
Βατ 1Π{η5 τερει]τ]οπ]5 τατῖο. Αρυά Χε- 
ποβθοπὶ. κ. Π. ΝΙ’ Ῥ. 170. Α, ὅτι µε 
αἰχμάλωτον γεγενημένην , καὶ ἐξαιρεθεῖ- 
σαν ἑαυτῷ , οὔτέ µε ὡς δούλη» ἠξίωσε 
κεκτῆσθαι , οὔτε ὡς ἐλευθέραν ἐν ἀτίμῳ 
ὀνόματι. Ῥαπιμοα Ιοᾳ τς. 

Ὑς. 502, σοη. Ε πᾶσι ταὐτὸ κ. ἓν 
σ. θ' ἅ, Οὖπ ἦν ἂν ἀμφίλεκτος ἀνθρώποις 
ἔρις] Ἠαες ἕε [εφα. πυπετῖς {8πῖφ 
Ῥπππας τεαάϊάίτ Εγαπς η Αὐῑρ. 

πιο ΡΟΠΙΙΠΕΣ , Μο [επίεπιίσ ἵπ Εάά. 
απῖε Ί]απι Οτο πια]ε ἆεεται ἂν, 
δη νοςυ]απῃ ἶψ τεβητυῖε, αὉ τας. 
ΠΟ ΠΟΠ οππί[ῄαπΙ, ὅς ἵπ οριῖπιο Γ,εῖ- 
ὀεπί αὐοφιο τερετίβίηΣ ἵπ οἶτετο ]6- 
Ρίτατ ὃς ἵπ Ε]οτ. Οὐκ ἦν ἀναμφίλεντος. 
Ῥοτρροτίμε ἵπ Ρἰο[επη. ΗδΙπιοῃ. Ρ. 190. 
Ππε. εὐξοίμην ἂν πάντας τὸ αὐτὸ λέ- 
ειν περὶ τῶν αὐτῶν , καὶ, ὡς ὁ Σωκρῶ- 
τής ἔφασκε, διῶ τῶν αὐτῶν" καὶ ὀὺκ ὢ5 
ἦν ἀναμφίλεκτος περὶ τῶν πραγμάτων 
ιο τοῖς 
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τοῖς ἀνθρώποις ἔλις. ἄε α δις πυ]ία Ρο8- 

{τι ο[ς ἀμοϊιοτίο, ἀἰεμηευν ἄγαμφί- 

λεκτα" Ἱερεπάμπι Ἰταρες καν Οὐκ ἤν 

ὢν ἀμφίλεκτος (πα. τ. π. τ.) ἀγθρώπτις 

ἔς' βο Ία τεξο (οΗρτα Ἱεβμητης 1 

Ἱμείαπεο Ὠεπιοία. Βσσοπν. 9. 9. Ἑ. 

1τ]. Ρ. 407. 28. υ], ου ου. 

«ω]απιις {οάεαι Γεπαὶ ἀεβρησίαι» ης 

Ειπίρίάσα Ροϊμειᾷητ ᾱ- {μοίαπί νετοίς 

{οοστηὶ. Ἠο5δ ἀῑο {[ὁἑπατίον εὐρίά » 

πες ΠΙΙΤΗΙΠ  εποϊατος δεκίις ἠπρίγ. 

αὐἀλίρυῖς ΡΥΙΗ. ΗΥρ. 1) δ. 86. αιοά 

{εηυῖευτ Οἱ Δε 3 » ταυτὸ τοῖς 

μὶν ὡδάνευ βροτῶ» » Τοῖς ὃ ἔχθος εἶναι" 

Ἰηάσπι νίόάσιατ ωτὶρίαις: Ριῖοτα Ρῃ0β- 

Ῥίβις ε[ο ἀοοοτρία υἱάΐε 1ο. «40. Σα: 

Ῥηίοια » αἴάμε ορτοσία ποτδε» ααίθη5» 

εὐπι σοπρατατὶ Ροΐετηπε (σαΐακετ. Α. 

Μ. », ο. ΝΙ1Ι, Ρ. 481. Ε. ἅ ΟΙαπίΠ. 

Αγ. Ηετίπρα ΟΡ/ειν. ο, ΧΙ. Όμο 

το[ρὶεἰε ειἶαπι Βία ὅς η [εαα. Ειιρί- 

θε πο εἈάσπι σιήάεπι οπιρίους Ώο” 

ποίτα {απε αταυε εωτρίας ὐάΠΙ 1 ΤΕΙ 

Ἱερὶ ροβυπε Ὠίοβεπ. Ι-αξτῖ 1η ΒγΙΤΠΟ” 

Πο ΙΧ, 81 84. ὅς 44 Πηρυ]α Λε 1ά- 

είπεν ΔπΙρΗοάύτ. 1Π 56ἱο]. αἁ δυρῦ. 

Οεά. ἵπ Οωϊοπο ν. 320. (ΙεΙπεπῃ ἵπ 

Οοἱἱσαμῖῖς ΟΙεπεπῖη. ΤΝ 6. χι. ΙΧ. 

σ. ΟΙεπιεπίίη. Κεσοροῖτ» 1 6, ΧΙΧ2 

κκ, ὃ [ναᾳα. Ἠδο αϊίετ!ὃ οορἰο[δ- 

{πιο εαξίσεατ ἵπ ΑποηΨΙΠΙ Ρορβί τρ 

(παπι που. [μπε Ηία ΓΥΤΗΖΒΟΙΕΙ Ρηῖ- 

]ο[ορμί }) ἀἰρ[ενται. Ὠοιίαῖδ, Ὀρυσει]- 

1 Μ γί]λοιοµ. α- 6αἱεῦ. [α91εξ]8,. Ίπ- 

τἱμπίς ΟΠ. Τ1 , περὶ καλεὺ κο αἰσχροῦ" 

(Ίος ἵω ΜΙ Ι,εῖά, Ἱεπισ]ά ρισΠΕΙταγ) 

8 Ρ. 211, -- ἂά 7ἱ5 αμοά Ε)ΗΠΙΗΙΗ 

τιαάίτατ ἆε Αεργριίοίησα ὅς ΟΥΦεο- 

τυπ Ὠπο η ρήττο άΙΠοηΠους Ροϊσιῖτ 

Λγῤῥοζοσί νετοίς Πλωχατήτ ναἱρατας 

οἱ ρ. 714 Υ. 13. Αἰγύπτιοι οὐ ταν» 

τὼ υοµίζοτι καλὰ τοῖς ἄλλοις (άοττε 

ἀθάσιαε ὅς Πίο τοῖς "Ἕλλασιυ }) τήδε μὲν 

γὰρ γυναῖκας ὑφαίερ καὶ ἐρ}άζεσθαι 

(παροπεπάµπ » απο οχο]1ξν ἔριω ἐρ- 
γάζεσθαι. Νγπιρροά. Παῦεῖ Ταλασιουρ- 

γοῦσι) καλόν ἀλλὰ τηχεὶ τοὺς ὤλθρας, 

Ῥ. 715, {ωτναν]ε πουίς πβσης Ττορί- 

ο. 1ο ΝΕ 6, 

οἱ Γιασπεπίαπῃ , πος πποάο {αςῖ]α Γ6- 
Πτισοπάμπς Καὶ γὰρ τὸν ἄλλον ὧδε 
θνητοῖσιν νόµο» { "Όψει διαθρῶ», οὐδὲν 
Αν πά»τῃ κχλὸν, ! Οὐδ' αἰσχρώ: ἀλλὼ 
ταύτ᾽ ἐποίήσεν λαβὼν / Ὁ καιρὸς αἰσχρὰ 
καὶ διαλλοξας καλά. / εμας Ί[μα ἄπε 
Γταρϊςί, πημί ααίάεπι ποπ Ἰᾳμος, 

Ὑς, 5ο, σοσ.] Πσδο οοπιποόυπι 
εκ 15, οὐ Ρτοχκίιηα ρτοτυ]{, Ιάεπ 
ΓΦπεταβρυπτιτ, ῬΡτίοτα ἀε[σηραι δι- 
[αιρ. ἵπ Ποπ. Ἱ. Ε., Ρ. 419, 1Ο. 
τὴν διαφορὰν , Ἱπημῖε , τοῦ ἴσον πρὸ τὸ 
ὅμοιο , δηλοῦσι μεν καὶ πεζολέκται σο- 
Φοὶ, δηλοῖ δὲ οὐδὲν ἧττον σαφέστατα καὶ 
Ἑώριπίδης ἐν τῷ, οὔθ' ὅμοιον οὐδὲν 
οὔτ' ἴσον βροτοῖς ὧν τὸ μὲν ποιότητος » 
τὸ "Όμοιο»' τὸ δὲ, ποσότητες, τὸ ᾿Ισου 
δἠλαδή- φεηιεπῖία, 1]λὴ» ὀνομάσαι 
τὸ ὃ) ἔργον οὐκ ἔστι τέδε, αὐδπι «οἩ- 
εἶπετα ἀέρεαπε {επισητίαπι, {ητε]]εέα 
ποῃ ο{ι ἀῑβεί[ε; Πο αο {γρίςρ {οἱ ρ- 
τα. Ρηπιίιης Ριού{Ι[Πο , ΠοΠ ορίποις 
πηθβίο νειία νἰτίμπῃ Ίαιδς , ἁμιῃ οοἵ- 
τὶρί πεου]ε, α Πε Πε τεπιαπάμΙπ αὐ- 
ἀοπι:; αἰπια. οὐκ ἔστι τόὸς' πο οί 
Γμ[ροξα πε, ἱερπτατ ἵπ δυρρΙ. ν. 
1039, τί ο] βροτοῖσω οὖκ ἔστι 
τόδε, Ἰέους οἱς εἶναι» Ετεφμεπτει ἔρ: 
γον ὅς ὄνομα ας {οἱεηι ορρυβ. 

Ἡ9. 5οὔν σο7. "Άστρων ἂν. ἔλθοιμ 
ἡλίου πρὸς ὀγτολᾶς,] Ποτυπι νει[υυα 
αἰίετυιῃ το[ρἰοῖτ «γί[ορ. Ῥ]αιο ν. 
411. ΘΟιαιμοι «οΗΠΙΠΗΟς 5ο6----δοφ. 
οοὗαεμε τετυὺτ αά ιο. Χτιν, Ρ. 3229 
ο. εοδἀεπι [Ρ]ωατεῦις αἀπιρυῖς περὶ 
Φιλαδελφ. Ρ. 481. Α. δρυ Ώυπο ἀνιλ- 
θοιμ’ , αι η νειτ. Εάά. Ευτίρίαἰε ι- 
Ῥιά 1]]απ να]ραῦσιυ ἂν ἑλθοιμ]. ϱ Παλ 
{οΏρτυταπι, α (ΤοΗο Ίαπ τεριγῶ([εητᾶ- 
τας». Ἰπ Οοάά, αᾳὐοφῖο ΤερεΓΙΔΙΗ 
Ρτοῦστυπι Ρίεβω ὁ Κἰπριω 5 [εὰ 
Πο αἆ Ἰ]απι Ετππαπάαπι θ1ρυ)επῖαπι 
ο μ]ομ]ε αἀπιοάμίῃ Πππροσί]]α: παπι αἱ 
ριαεε[ετατ ὀγέλθοιμ’, ἵπ Η19, Ἰκαὶ 
ΦἩς ἔνερθε, (ο [ειδεπάυπι ,) Γαοι]θ 
{ωρρ]επάμΏ  κατέλύριμι, Ροιεῖαι οπής- 

., 
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εἰ, πιοτο [απῖς ηῄία(ο, αὔεπ, ρΓ8- 
τε ΠΓαυίνπι αά Οἰεετοη. 46 Ν. Ὀ. 1. 
ο. αν]. Ρ. 45. Πυβταν]ε Οεἱεῦειγ, 
Ρ'Ογοϊ]ζμς Απόπι. ἵπ (ὐαγίοὮ Ρανς. 
ὃς (ὅσα. ἅ {ω/ρίσος ριορειποό!Ἡ Ποῦ 
Ραυοῖς ηὶο ΡΙΟΡΙΕΓΕΑ ΡἱαεΙτητη(η ἀγέλ- 
θοιμ”. ὀντολὰς ἁρποίουπι Ρἰωὲ. ὃς ὁίυῦ. 
αυ ῦα5 αοσσάϊτ Μ{, Π.εἷα. Α. ἀνατολὰς 
εἰ ἵπ π, ΑπιριΠ, 0ο. ἅ ἵπ Εάά, 
νεςς, Μα]το πιαοτῖς ε[ πῃο- 
πιορτί ὀτοβαςα τα Ἰεέο», Ι8ΠΙΕΠ α (2το- 
{ἱο 4µοφυ6, Ἰσςυ εοπΥετίεῃίς, Πο- 
Ριεξα, Ώαςς ΠΙΤΠΙΤΗΙΗ. λε 

ἈΑστρων ἂν ἕλλοιμ) αἰθέρος πρὸς ἀντολας, 
Καὶ γῆς ἔνερθεν νο 
Ἠος ρυπισυιΠ ατοῖοτ ὃς Βατίρίάέ τ6- 
Βιτμεπάμαα: αὐἰὰ επἶ πο ἀΙΠᾶΡΟ, Π- 
ρηϊβοαδίε ρε; Εάῑιοπες ὃς [οεῖριος 
Ὁσάϊοςς Ὠμς εσας ριορᾶσαϊα Ιεέτίο 
8η «4[ἴτα αἀ[εεπάεγενι [οἱ αἲ ΟγΓΗΤΗν 
Ῥτουε ἱπιετρτειαπιυτῇ. [εά α[ίτα αὐ- 

Πτεπάετε ἀϊσσιυτπο Όγαου ἄστρωρ 22ελ' 
θε} Ροπετε ῃοῖιεταῖς "Αστρα 3γελ- 
θοιμ’ ἡλίου τ’ ἐπ᾽ ἀντολᾶς» 90] ΕΠΙΙΗ 
ἄστρον ααϊφεπι Ρἰπάατο ἀῑξευς,, οὓ α ἰτῖς 
ταπςΠ {ῶρο ἀῑ[ειτπεραιυν. δε ϱο 

ΏωΙπωΠ εί, αιοὰ ἀισευαιη, σερων 
αἰθέρος πρὸς ἀγτολὰς. Ν υἱσδία ]6- 

6ο Βακί[ε νιόειατ νε] ο ποια ΟΤαΠῃ: 

ππαιϊεί , νεὶ ε οαἱαπιο [οισεπὶς, αἱ 

{αρίας Ίερεται --- ζλίυ πρὸς ἄλτελάς, 

ἀινοτββισο ροβταπι {ου Γα ἵπ «4ε/εῦ) 1 
Ῥτωπι. ν. 796. ἃ ἵπ Ασαπι. ν. 1199, 

Οωἷα οασται οΏείς [ωγίρίόος αγτο: 
λες, βοτὶ ρωτε[. ας ααὶ οἱισῃ δ4αυ{ᾶ- 
τε, Ἶ:ς ροτ] φευμί[ὸ , Ποη ἀγτλλάςν 

ο ο) ος γε, ἠλίου, [εἡ ἐπιτολάς" 
ουοά ροῦτοπωα Ώ)ο 1η πηᾶταίπε Μ{. 
Οαπαῦτις. νείατ οειο]:οα Ιπνορυια 
Ρίεβως. Βὐτυπίεδις ρ. 4δ. Αγοτέλ 
λει μὲν ἐρεῖς ὁ ἥλιος, ἔπιτέλλει δὲ ὁ νι» 
ἡ ὁ Ὡρίων ο, αι νετο ργετοτεα ἵῃ 

ο. 

τβορυ. κοπ. ν. οιο. οἱ Εαπιρίοςς 
αἲι: Α}ρ ἐμὸν βέσκηµο καὶ γλώσσης 

-- «στρέφι ξ, δοΠΟΙΙ4[3, χαρα. (, δίεν 
Ἑηριπίδην, εὐεπίφορον ὄντα ἐπὶ τῷ αἰζξ- 
ῥ” ὀομάζευ. ὑ[ιφ ας Ποῖᾶ [οαπῃ. {α- 
οἱω ἂν Οἰεετοπ. 4ε Νας. Ὠέοἵν 1. 6, 
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ἄΧχνΙΙ. Ρ. ΟΙ. Ιενοπι πιεπάαπι Ἰπάς 
ΠΟΠ {αβΗεΣ οππίΏο ]εσεπάυπ: ἐπ) 
τὸ αἰθέρα ὀζομάζειν. {ρε ευπι ἐπὶ , ἴτε- 
οιεπτίᾶς α]]άΑ εὐεπίφορος ουπι εἰς ε0Ἡ- 
Πτυμοτ Οταππιαῦσ]. Ἰπ Ειτρίά ]ο- 
πο ν. 1147 ἀῑεῖιατ Οὐραγὸς ἀθροίζω» 
ἄστρ᾽ ἓν αἰλέρος κύκλῳ. οιε]υπῃ Πε]]ι{ο- 
ταπι «ε[εὐγίως ετῖαπι αὐθέρα ἀῑχῖι Αρα- 

ἐπΙΠ, Υ. 6 Λαμπροὺς ὀυγάστας ἐα- 
πρέπογτας αἰθέρ" εἀ[οι]ρίεται αμῖς αά 
Ώυρο νετ[υπι ᾿Αστέρας" μπα, αι {- 
{ρῖεογ, οτίως, ἵπεριυπ ρείείο αι΄5 
ποὺῖς [επαγίωπι τογηανίεφ Αστέρας» 
ὅτων Φθήωσι, ἀγτολάς τε τῶν' φυϊ 
ρπιοιίους Ῥτοχῖσε {ιρίεέηδ πυπο ἵῃ 
Εῑπίς Ἱερίτατ ταπς απ «4ε/εΡΥΙΙ, [εάν 
ΡΙΠ {α]ΐος, «{εδΗ]ὲ Τωο ἔωιι Ιποοροί- 
ταςς υἱά., ἱΠροσ. ἵπ «τα ΡΠΦΠΟΠΙ. 
Ρ. 122. Ρ. ἄστρων ὀντολᾶς ἀῑχ]ι «1ε[ῦ. 
Ρτοι. Υ. ν. 156. πευτ Ειτίρες 
ουσίας Ετασπεπευίη ἆά Η΄ρροπο Όεῃ- 
αυτί βἰία Οἴεπιεπτ «εν. Ρίτοπ. 1. Ρ. 
3615 8. ποῦῖς {εινανίτ, υ[ωτραιαίι 
«μοᾳµε (Οτ{ίο οοπίῖα Τωἱῖαῃ ιν, Ρ. 
134. Β. ἀαριά Ώμπο πυ]το πε] ]ης φὔαπι 
αρ. (επι. (ο]ρτυπα, Πο νειο τεβςΙοῃ- 

9 ΄ 

τροὐματεύσατο 
Τέρων ἐπ- ὄνττλα[δ. . τς, ή «. 5 8 Ώ εν ο] κ κ” : .. [ο Ἱ 

εὔσι τοβ μεπάμΏ, απο εχοίάίτ οὗ 
Πετατυη (απ αώὥρεσις Ονσὶν  Νλε- 

ἠυγατέρα. Η)ρίπ δ. Α. ΙΓ, 6: ΧνΙΠ. 
Ειτίρίες αίεπι ἴπ Μεἰαπέρρα, Πή- 
επ, (ΟΟϊτοπίν οεπἰαιτὲ [αι Τνεα 
απίεα "αβρεἰαίαην ν ἀῑες Ἱππὼ (ἱε- 
πιεπέ νοςαιαΏ , Ίππην ἀιχις ὃς Ο)- 
τί. 

Ὑς. τοο Τὴν θεών μεγίστη» ὥστ ἔχειν 
α 9 τυ- 



976 α ΡΟΝΙσΙτ Αα ο να Ἡ τ5 

τυραννίὸδεἹ ἵπ ΌσφΏτεπι, οαἱ Ρ]αςαῖε 
εἶαπῃ αὐά Ἑτοος]ίς ἰωτ]ρίάς! ἀἰθαιη 

τναὐΠυ]ῖε απο {επατιασῃ Οἴζετο ο. ΝΙ. 
ΕρίΠ. αὐ Λιιίσατη ν ΧΙ. νοπέ[τωη ἐσίίαγ 

κο ο06Ἡβαγε τες εἴοῆμαν 90 | αεῖ- 

ἰέογ βι αὐῖτις αἲ ραίγίατε δ2ς- 
οεπίᾳ αἰία [οείεγα Ἰπο]γτὲς 15) 0: ὦ5- 

φίστην ὥστ᾽ ἔχειν τυρα»ρίδ. Ἰπ Εητὲ- 

Ρἱάΐς Οοά. [ιεῖά. Ἀ Ἱέσεραίατ, Ἱ ὤ) 
θεῶν μεγίστη. αριὰ Ρἰμίατεραηι Ἱ. ο. 
{ον τῶν θεῶν μεγίστη» ὥστ' ἔχειν τυραγ- 

νου, να [ρίαπη α {6 Ἱερετίαω, ἀῑνοτ- 
{παπι Ἠπίας νετίας Πεέίοπεπι ϱίο- 
το]ῖε σαἱαζετάς, Αάν. ΜΙο Ἱ.ς. 1. 
Ῥ. 1τ4ᾷ. Α π8πς πἰωίαπιτ Ὦν θεῶν 

πάντων μεγίστη» ὥστ' ἔχειν τυροργίδα , 

Φππαπι πι οπίώι Ἰλεατη ἱνεσπαμηι 
22/81 α[[εφα. πιεπιοτῖᾶ Ἱαρ[ὰ Εεοιε νῖτ 
οπιππίω5 ο {ρπατίο ττοςμαῖου, Τρεπιῖ- 
βωπ Ιθίάσπι Ίστε πιετίο τεΓαίσης» 
μος οιἶαπι Εωγίρίαϊς Ίοσο αδι{απῃ Ότατ. 
νΙ, ρ. 74 Α. Κερπαπι Ἐτεος]ες Ι)εα- 
γυπι νοσαῖ Ππακΐπιαπις «πιρίοπεηι ἴπι- 

Ἰηοάεταίαπι Ιοσα[τε Ρε[Ώπιαπι 1)εατιμη 
Ὑ. 534. 

ὃς, 5Ιδ. ᾽Ανανδρία γὰρ, τὸ πλέον 

ὅστις ἀπολέσας] ΟἰΙπι Ες Ἱεέναπ πλειο 
Ρτίπιας Οτο 1η πλέρ εοπιπίαν {εν 
ουοά ἵη Ἡ Τ,εἰά. τερετίτυτ, ὃς η Όση- 
ταῦτὶρ. Ποο Τεσερετυπε επἶαπῃ ΒαΥπε/. 
Ρἰετ[, Κίπρ. {εὰ αὐἨτ Βαγπεβις τὸ 
πλεῖον αρετίε ππείτο ἀῑπηΤει οὐ υετ/αΤἶ 9 

μας οιἶαῖπ ρητίο Βαγπε[βώι Π0Όι τεξ- 
ταπόάσπι {ωπιᾶτ Αἱπρίμς, 1η πλεον ρτῖ- 
ΠηαΤΠ οοτΏρῖ Ρο[Πὲ τατης: εοττρὶ επίπι » 
αι, ποζαἰεπι ἰοπσαπι απίε ΑΙΕΤΑΠΣ 
εἰἰαηι Γγτοπίδιις ΠοΙΜΗ. Ίσιο ἀΙρΙΕΠΟΠ 
δαπ εἰ 8πῖε νοσα]έπ ἵπ Λιηοί Τα- 
αἱοί [επατίο εοτηρἰ», πε Γοξ5 φυἱ- 
ἅοπι. ορίπος, ΠοιωΠ: ἁἀἱριποπαυς 
οι ᾷς Ρο[τᾶ, ἵπ ποιεν, ὅτ ἵῃ τοιοῦτός 
Ξρυά Λιτίςος ετἴαπ οοἵΠΙΡΙΤΗΓ5 ε{ ποῦ 
Ἱτειῃ : ΡΙοΡῖετεᾶ τοῖίεδ, ἀε ἀυαῦας, 
νοσα]ΐς ε {οἱει εἰἶά]. ----- ᾿Αγαγδρία 
τεξῖας α τεσεπι]οτίθας αὔαπῃι νετετ!Όυς 
χεβάῖεις Οταπτηαείοῖιςτ ἰοΐμς φας 
ε[ Ίπεγῶ ἠβπανία, ὙΥἱηοβς ὃς νίσωις 

Ρυσάῑῖς, {σά Π]ϊς ρι[ετιῖπ, ἵρ[ιβ 
ἆθτα νἰτοτυπ 4πωαητ ὅς ν/τίὔταπι αἲ- 
Ρε]]αείοπες Ότατοτες ὃς Ροδ:ς. 

Ἰ9. στ4. "Ἑλόντα σὺν ὅπλοις τόν»ε ,] 
ΟΦ απι {. Γοεβμς εποταται Ε]ογ. 009. 
Ιέάΐο, Ἔ. σ. ο. Έὴνδε καὶ πορθρΏντα 
ον, ἴο]ῖς εξ, τς ρεῖπια [Γροςῖε {ὲ Ιε- 
ἀοτῖ σοηπιεπύατε Άασαι, ααὶ ααϊάεπι 
ροηῦ ππεπ)ηθτῖε Εαπρίάεη Ίπ Βηατὶς- 
ᾖ5 Τμευαπαπι τορίοποπι Γαρίας 7) 
απιριισίτετ ἀῑκΙΠε: νετ[ας ΡΙΦη. 021. 
εχεπρ]α αωφάαπι τεαυίτει. 

Ἡ9. σ!ο, 52ο. πᾶν γὰρ ἑξαί- 
ρει λόγος Ὁ καὶ σίδηρος πολεµίω»ν δράσεις» 
ἂν.] Οοάΐεες ἵπ {επτεπεῖα ποῃ οὐ[ει- 
τα ΠΡΙ], ααοὰ {είαπι, νατίαπι, Ὀδί 
Ίοοις οἵτατυτ Εωτίρίάΐς, Ἱερίτατ ἑξαι- 
ρε; νε] ἐξαφει. Ὃε Οἶπεα Γπεβείο» 
Βοπηίπα πατυτα ἀἰ[ετή[σιο, ατθυε οΓ8- 
τοτο Ρροϊοπ(ππιο, «πε Ἱερπυπ αἆ 
οἴνίτατες ΡσττΏας πιἶττεγε {ο]εδας, Ρ)1- 
ἰατεῦ. ἵῃ ΡΥΤΙΠΟ: Ῥ. 49Ι. Β. συνὼν- τῷ 
Πώῤρῳ , καὶ πεμπόµενος ἐπὶ τᾶς πόλεις-, 
ἐβεβαίου τὸ Ἠδριπίδειον , ------- ὅτι πὸν 

"ἐξαιρεῖ λόγος, Ὁ καὶ σίδηρος πολεµίω» 
δράσειεν ἄν. ὃ γοῦν Π]ύῤῥος ἔλεγε πλείρ- 
γας πόλεις ὑπὸ Ἰ νέου τοῖς λέγεις., ἡτοῖς 
ὅπλοις ὑφ᾽ ἑαυτοῦ προσηχθαι. Ἁγαπάετν 
αἱ ἴοευπὶ νἰαΐτ ε ΡΠαπι[ῖς Ρο ὕτυπην 
ἹπτετρτεταῦαίΙτ: Ογαΐοπεπι εοπῇσετθ 
οππῖα. Ἠετπι. αητεπι Ογι/ετίις: Όπιπε 
ἰᾶ ΕεπΡΙΡΠαΤΕ φετύα εοπρία» Τετ 
φιοᾷ πιίπακ Ρο[. Τ0επη {με Οτας. 11. 
4ε Οοπβαητίο [πορ. Ρ. 37. Β. ὧς δέτοι 
σοῷόν τι ἡ τραγωδία, καὶ Φθέγγεταε 
ἐπάξια τῆς Φθεγο΄οµέγης. (Ιαρία ΠΙεΠΠΟ- 
τίς [οσ8ῇτ νετὂα οτε]αῖτ Τρεπιί[ζίως :) 

πολλὸ ἐξαιρε λόγος / "Α καὶ σί- 
ὄηρος πολέμιος ὁράσειεν ἄν. [π Εἰωδάεπα 
οτ8(ίοπς αντ , Ρ. 207. Ρ. Ίπίει α]ία 
Ἱερῖτατ Ειτρίάεᾶ: τε πολλὰ ἐξαίρει 
έγος, / Ὅ καὶ σ. π. ὃ. α / Ρειανίις 

ΡΙΙΟΓΙΠΙ ΙΠΙΠΙΕΠΙΟΓ Πίο Ιπτετργειαϊυτς 
--ε Καιίο ῥετπιμία επἰπηὲΣ Ρτϊοτί Ιο- 
οο ἀεάειας: ημ]ία οὐηίηεϊ 0Τᾶ- 
το: Υἱαἰπᾶ Ίοσα Ρεἰανίο {ταιόί ἔαετε» 

Ρ» 
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Ρ. 207. Ρ. ὅς 208. ΔΑ. Πἴειυε Εω ἐρῖ- 
ἀεΙξ ΠοταΙῃ ἵπ αἰτετο Ἱερεπάιῃ : 
Πανθ" ὅγε σοφὸς νοῦς ἐξ ἀμηχάνων ἄγει, 
Ἱκα) πάντο κηλεῖ ------ πας Ίπιει- 
ΡτειαεΙοπιπῃ ἀϊνετβτας ]εξίοπεπι Τ6- 
οερταπῃ ἀωδίαπι {αἱτεπη Εααῖε , οὐ {α- 
οἳ]{ εοιτεξΊοπο εοιτὶρὶ ΡοΠε νἰἀετε- 
τάς πία Ρἰματεδί πιε ποπηϊ]] ταιῖ- 
πετεπε, ἅ ΤΟεπ{ὲ Εάῑείοπες: ἔξαι- 
ρε, ρηϊβσβης Ἱπρτ]πιϊς οε]μὲ επἰπιμηι 
/εἰίδετε, Πο ποπ οουρταῖτ : [5ὰ ποῃ- 
πύπαυαπι εο [επί ΡοπίεΙς ἐξαίρες, 
αυϊ Ραῖς Ιοςο ποπ Ρίαπε ἁἀῑ[σοηνεπίαϊ 5 
νε]ατ αραᾶ Ρρήο[ίγτ. Ν. Δ. ν., ο. ΧΧΧΥ. 
Ρ. ο:0. τὸ ὀύσγουν ἔξαιρε (ο Ιπεβίο ἐοἱ1ε) 
μᾷλλο», ὥσπερ τὰς ἀκάνθας τῶν λήϊωγ. 
ΡΙωατεφ. εοάεπι {επία ἵπ Ρταεεριῖς 
Ρο]ῖε. Ρ. 824. Ὀ. οριίπαπῃ εΏε {οτ]- 
δἷε ε οἰνίεοιο ἔριδας ---- καὶ δυσμένεια» 
ἐξαίρειν ἅπασαν. Νοί[η Ιοοῖ {επτεηι]ῶ 
4πο ροπαπι εχ Πιπρίᾶε Βπ]είῖπια ἀῑέτα, 
Ἠε]επα ν. 1174. Γεττο αἀἰπησατωπὶ : 
Ἐξὼ διορθῶσαι λόγοις Σὰν ἔρν, ὦ Ἑ» 
λένα. θυρρ]ῖς. ν. 758. Πόλεις, ἔχουσοι 
διᾶ λόγου κάμψαι κακὸ. Φόω καθαι- 
ρεῖσθ’, οὗ λέγῳ, τὰ πράγματα. 
δεά Εωπρίάρα ἀἰίσοητιας [ρεξαπεῖ , 
ους Πίο {εαυυπτυς», Ὁ καὶ σίδἸρος πο. 
λεμίων ὀράσειε ἂν, ππαπΙξείαπ) εΓΙΕ 
Ρις εεάστα ἀεοι][ῇο , φὐοά ἵπ Ειτρί- 
44 [επτεπιῖῖς Οιπίετης εχρτε[Πε - 
/ΓεΤΠΙΟ πῖ] ποη ε[Πεῖῖ , Ηογἱε φμοᾶ ρτᾶ 
ατθ Γεγτωηι νἰν φιιεαῖ. δΗΓΡΙςΟΤ εηυῖ- 
ἆαπι απτ]αα/Παιο ἰαπῃ ΤΕΠΠΡΟΤΕ νεταπῃ 
ηίς Ιεέοπείη ορ/συταϊαπῃ {ο Ἱπίίαα- 
τατῖ ροῇε, { πηπίπια αἸπυιατίοπε ]ερᾶ- 
τς 

παν γὸο ἐξανύει λέγος 
Ὁ καὶ σίδηρος πολεμίω» ὁράσειε» ἂν. 

ϱοιτεέιοπὶς {ωπάις ο 4ροίοπίις 
"ος. απ. 111» ν. 188. Πολλόνι τι 
Ῥέω μῦθος α ὅ κεν µόγις ἐξανύσειεν Ἴγο- 

-. 
Ὁ » 

ρέή, τόδ’ ἔρεξε, κατὼ χρέος ἥπερ ἑῴκει 
Ἠρηύνας. εἈιΙΘΙ ε[ῖ [εητεπεῖα., ΓΕ (ι8 
Ίάεπῃ νετοῖ ἐξανύσοι. οοπ[εῖοπαἰ: ἴι- 
{ἱρ. Ρῆωα. ν. 456. Βραδεῖς δὲ μῦθοι 
πλεῖστον ἀγύουσιν σοφέν, νειοιαπι ἐξανύ- 
σαι Ειεφαεπιαῖε δορὂοείει, ὃς Πειπίρὶ- 
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ἆοτ. η Οταιῖοπε Ματάοπῖϊ ΠΗετοοίης 
νι!» ο. 1Χ. ΟΓΟΟΦ. Δἷξ , ΟΠοτιεῦᾶ: 
ἐώτας ἑμογλώσσους, κἠρυξί τε διαχρεω- 
µένους καὶ ἀγφέλοίσι, καταλαμβόνευ 
τᾶς διαφορὼς καὶ παντὶ μᾶλλον ἡ µά- 
Ἅγσι.  ἵπ εαμιάεπι ἁαπτατ [επΠιΟΠΙΙΑΠΙ 
Ῥ]υτα. Τβεπι(έήω Όται. ΧνΙ., Ρ. 208. 
Α. ἀνύει τι μᾶλλον ἡ Πειθὼ τῆς βίας ἐν 
τῷ μύθῳ. Οτπιίμ 4ε Ν. Ρ. Ρ. 167. 
πλάττεται καὶ ἄχειρ καὶ ἄπους ὃ Ἑρμῆς 

- ἐπεὶ (ὁ λόγος) οὔτε ποδῶν οὔτε 
χειρὼν δεῖτοι, πρὸς τὸ ἀνύειν τὸ προκεί- 
µενο» οὐτῷ. Ἠϊοπί Οὐτγ/. ΟΥ. 1ιχχν» 
Ρ. 646. Ἡ, μεν, ἄρχων ἁπόντων καὶ 
κύριος ὢν, χωρὶς ἔπλων κοὶ βίας κρᾶ. 
τει, 

ἔκειγο δ) οὖν ἑκὼν µε- Ὑς. 522. 
θήσομαι ] Οοιηρεπόιπι ατρί(ΓοΓ, ἐκεί- 
ον ΙΠΙΕΓ α]ῖαν ῃας ετῖασι ε[ οριῖπης» 
Ειησὶς ου[ειναιτίο ΠΙΕΡ. Ώατωος, ΜΙΞ 
εε]!. ΟτΙτ. Ρ. 918, 599. εέϊνυϊη µὲ- 
θίημι αεειυ(αιϊνο οοπ]απρῖ, πιεβία!ῃ 
µεθίεµαι επ οα[α {εσηπὰο ποῖαι Ἱ]- 
14 Ώαποεβις αἲ «{γἱ[ορῦ, Ἰκοη. ν. 54. 
Οὓὐκ. ἂν µεθείµη» τοῦ θρόνου. υὈὶ βς οΡ- 
είπε τεβήταῖτ ΡΙΓΟ ναἱρατο ϱεθείν' φαοά 
{[αα. Ετυέανα οαπι "εές Ἰοσαειί {π 
Ειτίρ. ΑἰἱσεΠ. ν. τ11τ. Οὐκ ἂν µε. 
θε» σοῖς 9/υναῖκα προσπέλοις" ΡΕΙΡΕΤΑΠΙ 
1ρὶ Ε]οτ. 0σά. εχΏιδει µεβείωην" νεα 
σοῖς, Ρτο τή». εριταν αμἱόεσι 1η 4- 
τ1βορυ, Ὑε[ρ. ν. 14. ---- τὸν ὃ' ἐγὼ 
οὐ µεήσομαι" [εά νεὶ εασ ΓΕἰογ. Οὐηί[ὸ. 
τογδε ’ οὗ µεθήσομεν" νε], αυοά ρτευε 
πιαἰΊπ , Ἱερεπάμιη, τῶγδε ὃ᾽ οὐ µεύήσο- 
μαι. αὐσ τοτιόεπῃ Ἱτετὶς [ορια ΡΙΟ- 
Παπι η ΓΒιπρίώ. Ἡετασ]ιὰ. ν- 967. 
Ρµαη. ν. 1655. τοῦ οὐ µεθήσομαι νὲ- 
κροῦ. «πβοβρρ. Ῥ]αιο ν. 42. ------- 
τούτου µή μµεθίσθαι μ' ἔτι. ὃς θΙβί. 

Μι]ιο ἔτεφμεηος εΠ ανα νετοί 
Εοταν Πυνύαπι α Γγαρ]οίφ «Η1Π ϱ8- 
(ία [εειηάο, [Έπιρεγ ϱὐπῃ φὐαγίο «ση- 
ῄταξία. «4Ε/εὐΙΙ ροτετατε ὃς δορθοεἰές 
Ίοσα ἀεβσηατί: (εὰ Ιπρίάσα , Πὲ 1ς- 
ομίτετουτας» [πρίάρη ιτοξυπιί Ποπ 
νιάεσβτωτ Ἰπι]ς ἀσεπιουβτε[Πες {τε 

δι- 



κ ΝΑ 9 810. αλ αἵ-α 1ο 8.9 

αυϊτοπι Όσο: ΗεευὈ. ν. 5545 888. 

οἱ Ρτο τόνὸ) ἐμοὶ Ἱερεπόμπῃ : τόγδε 

μὲν µέθες λόγον" ε της Μ4Π. Γεἷά, ὃς 

ιο.) Ο5. ν. 1ότ3. Ρμοευ. 9ο. 271) 

981 ἅςο, Μες. 23759599) 728. 736 

1059, 1218. ΗΙΡΡ. 3565499» 1203. 

{172. Λο. α66, 5445 84ο (τι ) 

Απάτοπι. Ιοϊιό. 1ρα. Ὦ. 3ο7ν 468. 

ΕἰΙο 482. Ττοδί. 45, 777. 1ὅ9. 

Ῥασσμ. 054. 390 627 6359 1103. 

Οψε]. οἱιο. Ηντας]. 19ἱ 161. Πε]. 

σον 1252, Ι4ΙΣ 1607. ΙοΠ. 131. 

οπ6., 1999. Εῑεα. Υ. 797 Νοῃ 

Ίεχημο ἀυδίεοπάαπη  αα]α 1η Ηο]. Ρίο 

Φφ Άου µεβεῖσα, ν. 5ό5 Ροπεηυπῃ Πιτ 

Φ-βον µ. ὅτ η ΗΙΡΡΟΙ. Υ. 399: "Απελ- 

ἕ πρὸς θεῶν, δεξιάν τ᾿ ἐμὴν μεθες. 

ΜΕ. Εἰοτ. ρτο δεξιᾶς τ) ἐμῆς µάθες. 

αιοά ορίππις Οοά. ΓάΠΙΠ. ΕΑΠΙΕΗ 

αρποίσίε. Νει[απι ο τοδβη 1921 εο 

Ῥυστετπίά , α]α µεθησει 1Π 41ο μὲ 

θήτει (εραταπάυπη οοη{εΟ ΟΠ ὁεα[έρθ- 
νο ου]ας οοττεξϊοΏθιη» εμίῃ 16ς0ς- 

Ρίτ , Πίο οιἶαπι Ιαυάας Ρα γπε[ις. 

Ὅε. 621. "Αρχεῦ παρόν μοι» τῶδε 

δουλεῦσαι ποτέ] Απιε νμαδατυΓ τῶδε 

δουλεύσω ποτέ.  Ώααιμοτ Οοά[ειπι 

σο]]ατίοπες αά παπά η {άπς: ε τη Όυδν 

Οαηταυτίᾳ. Ὀΐπικαιε Ι.εἰάεΠί. Πίο 6ΠΟ” 

ἔδιυπι θἱατ δουλεῦτοι, 4ὐοά, αὐἷα 1: 

ἀἴσπρατη αοσοπιπιοάατ/Ἡππιοπι Ε6ος]15 

Ροι[οπ8 , νετείωπ ΜΟΤΟΓΗΙΩ ουηέιοτί- 

ταις πυπίευπ ποῦ ἀωοίτανΙ τε[ταθ- 

το ἵπ οοπίαχτυπ. ἱπαπίίνης εἰ τη- 

ἀἱρπαπτίς, ουπι ἀά[εέα νεβεπεηε! Π]- 

τπο ῥτοπυποΐσευς: μι ζεί {ΠΙΡέΤΑΤΕ » 

Ρισείπο Ίπε [ετυίτεί Ο10μ5 Ἠιο 1πος 

οτα”Ιοηῖς Εοτπαπά ΠΙΙιΟΗΣ ποῖαδ, Υ]- 

4σαηι Ίπέία ποῖαπᾶα αἲ Υ. 1712. 

Ὅε. 2 Πρὸς ταῦτ’, ἴτω μὲν πὺρ, 

τω δὲ Φάσγανα ] Ηὶο 4ύοαιο µοί ϱ6- 

πιίπᾶ νουυ]ῶ, Έυαπι Κἰπρίως τε. 

ταΐε Ιοσιπι οσειραταςς με) εἴας Π 

1 εἷά. 5, Εἰοτ ὃς Οαπιουημ. ΜΠ. αἰ- 

τογπᾳ (ππιεη τῷ μὲ 6αἰαλετις αηῖετα- 

Πτ, Ἱπετατατ Εωηρίάες «1έ/εὐ)Ιέ λοςυίΏ 

ἵΏ Ῥτοπι. Ψ. ν. 901. Πρὸς ταῦτα, ῥιπ» 
τέσθω μὲν αἰθαλούσα ({οτ]θεπάμαι, αἲ- 
θαλοῦνσα) Φλὸὲξ, Τνάμψει γὧρ. 
οὐδὲν τῶνὸε μ”' «ὐτε[οδίως αά υπο 1ο- 
οµ1η ϱ. 66, ποβτΗΠι ουΏπιοάς «οπ:Ρ1- 
τα 1. Πρὺς ταῦτα οιαηλείως, Ρτωϊεγ 
Όσες Ὠεπίφμε, Αἰπρίως ΙΠτετρτοιατάτς 
Ρεριτᾶπι ἄτεταας; αμϊα [αρ]ως Ίη Πίς 
ἄρυά Έτασισος Ρρεςσατα!ῃ πιεπϊπῖ, {6- 
πιεὶ πιοποράΚ!η » 1η τας Ίοφι- πάί 
Γογπιμ]ίς πρὸς ταῦτα Πσηίβσατε , φιιᾶ- 
Λτορῖες, Φµαγε, νε] ῥγυβίετεα., Ρτοίπάε: 
νιάς ΟΙΣΠΤΗΠΙ Ὠα]ας τεί Ιρηοται1ο δ0- 
Λῥοε[ἱᾳ Ιοευπα οὑ[ουταίτ 1η ΔΙ ν. τ1οέ. 
{π «46/εω2ίο [αρε Ρεσσπι ΦιαπΙεί. ὣος 
1εῦαι θυγρίᾶες ΠΠ ἀῑνεγίϊς Ε8υ]ῖς 606- 
ἀεπι Ιπιειάαπι [οπατίο5 οὐ]]οσλίες 
παπο αὐἴοη πο[ίτατῃ 1η γ]εο Ηετου- 
Ιεπὶ εσστᾶτ ἀἰσεπίοπ: Πρὸς ταῦτ’, 
ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ Φόσγαγον», Γἱμπρα 
(Ηἱωπρη Βιεχ/οπµς εππεπάαθας) καάται- 
θε σάρκας, οπηπία ῥτίις [Πεπί , 11 ρἰν 
ἐξ ἐμοῦ σοι θῶπ᾽ ἀπαντήσαι λιγο». νς 
επιεπόατε {οτιρία, Ἱερυπτυτ αρυά ΡΡΙυ- 
πευι Πμά. ἀε ΙΟ{ΕΡΗ. ρ 517. Γ.Σ. (8ο: 
ΤΟΠ ραΓί6Π) ἶάΠ ἀοόσται Τ. 11. ΑΛ] .Ρ, 
Ρ. ο8. 6. Ρ.) ε Ρόΐΐοπε τοροτ]ς Βη/εῦ. 
Ριαρ. Εν. νΙ, Ρ. 241,6. {εὰ 19ἱ Ρτο- 
{απες Πίπας Πποετο. ῬΡγπϊ νοίις 
Ἰεέίο, αὐαω ΕΥ, ΥἼρεγως εχςορίια- 
νῖες Πυ]το πηαρί5 εβ τοἱοταῦ!]], 48 
6 αιαχετῖ σωπ]εέχυΓα., ΡτΟ τέµγε, τάμ»ο» 
Ροψ! ροτυίῇε οεπ{εητίς; ουσ, αΌ)ς- 
υπ ο, ἔωεπε ο Ὠ]α]εέο δΙοΙ]Πεη- 
Πυπι ; λάβο», ἄνελον, ὀγταςυ/[αης (τῖ- 
ρυῖς ΕΙγπιοίοσΗς Ὁ. 302, 35. ϱὐὖδ 
ΡΙστστεα Ποίας σαἴαχετις Α Μ. Ρ, 
ς. Χ. Ρ. 52ο. ἃ αἀ ΜΗ. Απιοπίη. 
ντα, δ. 41. ἀἱρπα {απ εἶωφ ετιοῖ- 
1οπς, 

-- 

νς. 427. Εϊἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρὴ, τυ. 
ρανγίδος πέρι ΙΚαλλιστον ἀδικεν. ] ΡΙ81 
που οὐ(ευτί ρεπυ]πα!Ώ ἱοπτορείαιῃ ρεῖ- 
ππης Ίπτεγ τοςσπι]οτες ο (Πεετοπίς «ΟΠ- 
νετ[οπο πιωπ[ϊτανἰε ο Βαρίία Ρῆμς 
Αππος, Ροβετ γι εἰ, 6. χχνισι. 
Οιασα , ου Ἱερεραῦτητ ο]ίπι 1η 56. 

10- 

ολ, 



ΙΝ ΕΥΚΙΡΙΡΙ6 ΡΗΟΕΡΝΊΙΕΦΑΣ 

οπή ζαῇ ο. σεχ. (4/π1δοπως αἴαε 
8] τεᾶχε τεϊεούγυπις ἀεθ[[ς Γεημεητῖα 
τάπευπ νῖάειατ ὀμείοπῖς. φμρά επ[ζῖ- 
ππα[]ε υἰάεραίωγ ὃδ Οἴζετο, /οτῖδεης { 4ε 
ΟΗΕ. τητς ΣΧΙ.) /ἔπιρε (α/ιτεηι 1 
οτε Ῥαῦιε Ειτρίᾶς υέγβς φπος [ο 

-ρ/ε εοπυετηῖ: Ίναπι [ἱ φἰοίαπάηπι ε[ν 
τὰδ, τεσπαπᾶί ρταϊία Αοἰαπαιωῃ ο[ί : 
αΏίς τεῦι ϱίεἰαίοπι εοἶα.. Ῥίατει Ῥατ- 
πεβηπα. Τὸ. Ο6αἴαξεγ. ΑΔ. Μ. 6. ἵ, Ρ. 
174, Ὦ. οοπτυ]]ε 1ῇα οµπι Βαριά], 
Αὐίυτάε Ρταϊει οετετα Ρο]γπίσεη τα 
ἀϊσεπιοπι Εαεῖς ἵπ Ῥῆαη. ὠεπέζα νΥ. 
σ62. ----- ἍΆτο τεβπο τε]ίπι Ῥαϊγίαπί 
Ῥεπαϊες , εοπῖιβεῖ Πεπιπης άαγες 1Πιφε- 
ία ῥγειῖο αμο]ἰδεῖ εοπ[ἰαπ{ Ῥεπε. (1ο- 
εώς, Όσο ἵπ Ριο]εροιῃ. τε[ρίεἴεπδ» 
ἴμος, Ἰπηυϊῖξ, Φεγ/Ητ θίο πε Ῥοπετεφιί- 
επι σοἱρ, ἄἄεο ες ἀείε[ίοτ: {επέστέιαπι 
ζοιαπῃ ἀσιεβαιας Ὁτοιίης ν Πιθος]ῖς 
ἵαπιεη Ῥογ[οπΏ, αὐα]εῖπ βηρῖε ᾿Γταςί- 
ο, οοηνεπῖτε νετ[!δ., πε εηαϊόσπι 
Φυῖο., ποπ ἀἰβιτεραταγ: οὗ 9 ἄρ ἔστ 
παύὐτὸ , τὸ καλὺν, καὶ καλως τι μιμεῖς- 
δα. καλῶς ο/αρ ἐστι'ς τὸ πρεπῶτως καὶ 
οἴκείως" οἶκεῖοι δὲ καὶ πρέπογτα τοῖς αἶσ- 
προϊςτὰ αἰσχρᾶ.αὈί πας Γοηδῖι ΡΙμήατεῦ. 
4ε Αυά. Ροῦς. , 18. ϱ Βιεος[ίς 
περυο πιίπας Παριίοίυπι Γκὶοπίς Γ- 
τἹρ]άεῖ ἀἰέταπ 1π εχειπρἰαπο αιτα]]ε 
Φυΐοις Γυὐάϊες μοχθηροὶ μέν εἰἶσι λό- 
γοι. ----- Ἐτεοκλεί δὲ καὶ Ἰξίουι πρέ- 
πογτες. ν]ά. Βαγπε[ο ποϊαῖα τυπ] Π. Ἱ. 
ευπι αἆ ρεῄπαπι Γεπτεπτίαια Ίπ Ίοπε 
ν. 1945. ὃς Τεᾳα. [κ Βατίρ. Βε]]ετο- 
Ῥποπτο Ποπιϊπίς Ἱπιρῃ νοτρο(ία {1ρε- 
το οταᾷο- περιε ἴατπεη ΡτοΡίετεα 
Οτ]πο πιῖπας ἱπιρητανοίπ, αὐξ νε]υε 
εκ Ειτρίᾶς οἱ ΠΡΟ Ρρετῖτα Ῥτο[ατις 
ὥς ποπ. πείεῖο 4. ΡεΙ. Ρειῆαις ΑίΓα- 
εανῖε Μ1ίσεϊ!. Ο5{. ο, 1. Ὁ ποπι!πΗ8 
Εωήρίαις εῃο νιόεµπτυτ, [οἱ Ρ'Σ{ΕΓ- 
εἶπι Ἔποῖε ογατ]οηῖς βτιέζατα: Γαπη ΙΕ 
100. Οοἰµπδις αά Γιαξαπὶ. ἆξ ν » Ρ. 
969. Ῥτοριαι ἴος ερτερΊα αῑέα, Ίπι- 
ρῖεπι {επιοπιῖαπι αὐἰαθίευτει Επρία!, 
πἰμ ΄ ΠαουϊΠετ σαίς, Π τοι Ἱπρία 
{ρεᾶαΠει , αὐξ τοις ΓορυἱαΠι ος)- 

α7θ 
νετῃις Ειγίρίᾶεπ εσκλσειὈαϊώπι : ν]ᾶ, 
απ. Ηεϊπ[ο ποιθῖα αρα ΑΙ άρετο. πι 
Υ. Τ. Ρ. 302. Μπας Ποπείία ὅσατα 
ΡΙανΊπια, Γεά ἵῃπ Ὠσο» Ἱπιρία ὠέϊα ποτ 
εοσιπεια{ ν (ὖ «οορ]ος απαμαπι 
εχο]δετίης Τ Ίσεπα- οὐίας ΡτοβίεΓεα 
]αμ ατα ου οαε Ρίεταξ, Ἠετοῦς ΙΠίΠΡΕΓ 
οἱ Γε]ίσαπιῖ5, αποταπι ἷαυς απιρ]]ῆσς- 
τί Ῥοτετοαῖ ὃς ἵη εχεπιρ]απῃ ρτθροπί 
πας Ερεέαε, ορίπος, «τί, ὰε Ροῦς. 
ο, καν. Ἠϊο παπιαμε ποπΊπε ςμἱρατυς 
δολῥοσ]ες τε[ροπαῖτ . αὐτὸς μὲν. εἴους 
δεῖ εἶναι, ποιεῖ' Εὐρισίδης δὲ, οἷρί εἰσι. 
Οείεταπι ος Ειεου[ῖς ἀθατῃ ργῶτς- 
τεα Σ{μαγεύωτ αἀπίηηϊς ἵπ Μ, ΟταΠο 
Ῥ. πρι του: 6, Έπερ γὰρ ἀδικεῖν 
3), κατῶ τὸ Εὐριπίδην, ἡσυχίαν ὤγει» 
μὴ δυναµέγους, μὴδὲ «ρῇσθαι τοῖς; πα- 
ρ2ῦσω ἅγίαθοῖς εἰδέτας , ------ πολλοῦ τι» 
τέον τὸ ἀδικεῦ, μὴ) ῥᾳδίως α- μήδ' ἐπὲ 

τοῖς τυχοῦσι., ὥς τι Φχῦλον Ἡ μικρὸΖ 
προϊεμέγους τὸ δίκαιον. ἀϊᾶαπι δίς ῥιᾶ- 
ἵετοα εογγίσεης ἵπ αααι {επίαπ εἷε- 
5απίει ἀεΠεσίε. [10. ἆε θαπίε, τὔεπ- 
αα Ῥ. 127. Ῥ. Ἐΐπερ η. α. χ. Φησ» ὃ 
Θ/βαῖος, οὖμ δρθῶς λέγων τυρ. π. 1. ᾱ- 
ἡμεῖς δὲ βέλβιο»., ὧς . εἴπερ Φιλοδοξεῖρ 
πρὸς τῷ τοιαῦτω, πρὸς ἐγκρᾶτεια» (πσ 
Ἱερεπάμῃ Ρυίο) κάλλιστον ὑπὲρ ὑγείας. 
Ιπ Κεῖρ. ῥετ. Ῥιῶσερι. Ρ. 814. Ε. τὸ 
Ἠθριπίδην ἐπαγορθωτέο», ἆδοντο καὶ λέ- 
φούτα , ὡς , εἴπερ ἄγρυπνεῷ “χρ], κάδ 
Φφοιτᾷν ἐπ᾽ αὔλην ἑτέρου, καὶ ὑποβάλλει» 
ἑαυτὸν ἡγεμονικῇ συ»ηθείᾳ , πατρίδες πέ- 
ϱι κάλλιστον ἐπὶ ταντᾶ χωρες, τῷ δὲ 
ἄλλό τος ἐπὶ τεῖς ἴσοις καὶ δικαίσᾳς Οι: 
λίας οἴσπαζεσθαι καὶ διώκει. αυοὰ Ιπεε- 
τος Ἱερίτητ Ρ. 918. Δ. οοπ{οπῖ Ροτετίς 
1α{οπίς ΤΠΕΠαΙΙ ἀῑέταπι. 

σε, σαι. Ὁ, τἔκνον. οὐχ ὄπαντο τῷ 
ήρᾳ κακὰ σ13. 1 οορμοείς Ίπ 
δεψτὶς οίᾶαπι”, Πορτ” ἐκπέφυκε τῷ 
μακρῷ γ΄ ρᾳ κακο, αὐοᾶ {οτνανιι τοῦ, 
Τε, οχν, ϱ. σοι, 40. ης, Πὶ Εα]ίοτ, 
το[ρεσιε Βαγβίάεςς ουίας {ερισπεῖαπι 
ρεης Ἱπτετρτειατή Οωὐζμῃ, Μος. 
νΙς 28. ------' Λο οπιπία ϱταπάἴογ στας 
Μπ ος 



ή ο κ ο ον ανα. 

Ομα Γιρίασι Ραῦει: /[ετίς ερ ηίη 
ᾱὐ αππὶς. ἀμάυπι πιοπυεταπῖ ο βπηςν 
{ά εἰοξας εὉ Ηιγίμπρος (ν]ὰ, Έλα 
Οµε, Ὅ, Ἱτ. ρ. ὅυσ.) ΟὐαΠ1ς ἃ 
Πημπείο: ΡΙΦτετεα Εατπε/. Φοίαπις αἆ 
1μοίαπ, Ἱ. Ταν Ῥ. 426. ὃς Ραὐγίοῦις 
αἲ δεχίωπι Επιρὶγ. Ρ. 290. Ρτοξστε 1δί 
δεπέως ος ττες Ε τρία [επατ]ος, Ὡς 
οΏεπάσε Ἐμπειρίαν τάττεσέρι καὶ ἐπὶ 
«ὖς τῶν ποῖ;ν ταὶ ποικίῶ προγμμάτω» 

φγώσεως , 4ἴᾳ3Ε εο Πεπία {απεηάεπα 
νοσεπι ἵπ ατιῖς Ὁταπηπιαίςα ὀεβηῖιῖο- 
πο, οὔαπι ὀθάσται ΓἱοποΠως Τέταςα. 
Ίπ Ξεμο)ς αἆ 1:01. Έδτασέη ποή- 
ἁσιη εἀ{εῖς σο Ἱεραπιυτ: Ὁ έμφονταί 
σμες τῷ Διουτίω, διατὶ 5 Γραμ-τατι- 

"ὃν. ὦλ τὴν) πῶτις τέχγής 
λι νε  Ε ήμονκα ον 
δεν" και εστιν α- 

πὲρ  αὐ;οὗ τὴ «έφειυ, 

ερ (αυο ἴεπία Ρἰαϊο Εεφιεητᾶ- 
νῖς νοςεὮ ἑτπερας, ΕΔΠ οΡρροπεΏς 
τῷ τέχνη» ἵπ (2οὐβί8 Ρ. 465. Δ.4911.. 
ΧΙ» Ρ. 038. Α. ΓηΦάτο Ρ. 270. 5. ) 
ᾱ- :.ὁ τὴν φγῶσιν σοὶ την εἴδήσι' λέγεται 
γὰρ Ἐ ασερί: ε.ὶ ὁ χ2ῶσις, ὥσπερ καὶ 
παρ Ενριπίὸμν. 
το». οὐχ ἅπανία τῷ Εῳ κατὰ» 
31)-- τες εες» πρ.σὲστ:»» αλα) ἑωπειρίᾳ 
τρ σι ὸς οοε. σι: εζαι τῶν γέων δοφώτερο»- 
τοιτέστ ᾗ γγᾶσις κα: ἡ εἴδησις. 6 ἆπο- 

Ῥας 0ο. 1μείά. «οἶ]ατί Ίπτει {5 σος 
Ῥαπἱο Ρίοάευπτ επεπάαίοτα» συδΠὶ 
{ετίρια Ιεσαπτησ Ἰη Πηρα]]ςς ἀῑνει[τας 
1εέ]οπῖς, τῷ {ῳ, τπρπεπάα Όταπ]- 
πιαιῖςο: σεπιῖπατῃ επ γήρᾳ αυοὰ 
ρτβιει Ονἰάωαν δεκίµπν πρ. δἱ9- 
ἴαυσ. αΏῖ τερετεταπῖ» Ίοευπι νε] εχ- 
εἴταπιες νεὶ σεττε τε[ρἰοιεηῖε, ΡΙΗ- 
1ατεῦ. 4ὲ Αἀμΐαε. ἅς Αππιεϊ ἀΙ{σῖπι, Ρ, 
73. 6, οὔτε τῷ }1ρᾷ πάντα πρέσεστ: 
κακὰ., τατ’ Ἑνρ.,ίδΗ2., οὔτε δισ. ΦΕΠ6- 
ἃνς εοἀεπ Ὑοίμτη, 11» Ρ. 700, 6. ἀἷ- 
εἰτως ὁ τὸ Φρογεῦ ἐπιφέρουσχ ὃί ἕπει- 
ρν ἡλρία. πο Ρο[τεπιᾶ, οἱ ἔὐπει- 
ρία» ἵπ Πιεπιοτίαπι τενοςἝητ ἃ νη]σᾶ- 
τα ὀ]νεγ/ᾶπι ΠοΠΤο Ίοσο [επἱρίυταίἩ ---- 
Αν εµπειρίᾳ: δεθιμα[ίας ορχφεται τ-αὶ 

ς δ2τικὴν. ἓ ᾗς τῇ γὰρ ἑμπειρίᾳ τὸ 
προς "Ένωει σι λέξαί τ. 2. σ. «ος 
ερμά Δοπ. Ματεή. Ρ. 558, η. Οηοᾶ 
βετίη {µπιως ἵπ οῖῖα ν αἴφις {ω εὔ[]θ- 
η ππθαίς» Ἡ[ εαµετε (στεεζοταπι ε[ξ 
δι2 πείρας πολλῆς ἐλελυθέναι. το ῥᾳ/1ε- 
ἆμτνν Οήπαπο τεΠιμεπάυπῃ αοῖ- 
ΟΥ Σ΄ εαἰεπάµπι εἰ [ιν Γαείεπάα [με 
εωίᾷμε ος ΓΠια ταΙῖο» Σ,. ντ. Ἱ. Ο.ς. 
Χ» Ρ. 654. ------ δεὰ ἵπ Ειπήριάεῖθ 
τεέήως {ο δήτμες ὅ- ἡ ̓ μτειρία' 9Ἡο- 
πιοᾶο ΡΙΦίετ Ριῖοτες Ἱεβῖε {ποίσπις ἵτε 
ΛΠΙΟΓ. 4, 95. Ρ. 426. κἂν παρέλθµ τὸ 
τῆς ὅρας., ὄρως ἡ ἐμπειρία Έιχει τί λέ- 
ἔτη τῶν γέων σοφώτερο»- «οπΕ, Ἀτασπιας 
1Π Λάαρ. ἔ-αηι ια εωῖ κ αἴ μον [πε 
αώτες, Ὑε]ατί Οτπιί νειρα νυ]ρβαῃ- 
εως {π 15, 4ᾳ Νατ. Ώεοί. Ρ. 922. ὡς 
9/αρ Σέων τι ὁρᾷ» εὐτονώτεροι αἱ χεῖρες » 
Οὕτω ψυγαὶ ἄμεγους τῶν γεραιτέρω» πο- 
2. αυ μπιτ Γυπίρίάΐς ε Βε]]ειορήοῃ- 
τε, αρυὰ δίούαµα ΕΙ, οΧΙν, ρ. 585 
ν. τς, 1]ῆπο Πς «οιτ]σεπάᾶ: 

Ὦ, παῖ, νέων ὁρᾷν εὐτογώτερα; χέρες" 
Τ)ῶμαι ὃ) ἀμείγους τῶγγεραιτέρωρ πολύ” 

πῖΠ αρυά Ογπηίώπι ἵη τ; ]ατεαῖ τοι ταὰ 
{οτίρεπάυπι: ---- έν τοι ὁρᾶ» μὲρ εὖ- 
το»ι κέρες" 6 διοῦσαο» 8ριὰ απεπ Ἠος 
ἀῑέτηπη Ἀπιεσεαἰε ποβΏτυπῃ ε ΓΠαπ]]ς» 
1Π ᾳπο [ους δεύαιω ]είοπεπι ἀϊνετ- 
{πι Ῥτε{ετῖ ------ Ἡδ. 543, Έχει τι 
δεῖξαι ΕΜΠ σεπυΙπαπῃ οεπ/{α]Πε 
τομ 6 νετίοπε «οπ]εῖ ΡοΠει : 
ω------. Τμ]{ᾷ πποη/[ίταῖ επρεγεπ{ᾷ. 
δειξαι πος Ίοςο Ρ]ασυΙΗς ππεπιϊπϊ «ἀγ. 
ΠΗετίῃσα , ΙπρΤΙΠῖ5 Ιά0πΠεο ΒᾶΣΗΠΙ Τ6- 
τσ 1μά]οἳ: αυαΠρπιάπ Ἰτ8οΙΕ τε- 
Ρετίετωτ ἵπ (04, Εαπἱρίαεῖς,, Ίοευπα 
Ροτεεῖτ αοτίουυΙΏ τεςΙΡεΙστε: 1 Ευ- 
εἰρὶάἰς ἸΜεάεα ν, 741. Πο)}21 ἕ εἶας 
ἐν λέγοις προµή/ία»» Ἱερὶ πια]ῖπο: [1ολ- 
13». ἔδειξας'. Οοἡ. ΒΊοσ. Ἠαῦει π. ἔ-ε- 
ἔσε. ὦ φύγει 8ᾶρε δεῖξαι βρη]βεαῖ. 
απιπη [επὲεπιιασι νετοῖδ «εεἰαγατεν 8ῖ- 
αὖς αόεο, αὐΙά «επ/{εᾶς» ϱ/[1επάετες 
απ. Ηεϊπ[ως ἵπ Ηεβοκέ Ἰωιετρτ. Ῥ. 
108. 9. Ὠμπς υίυπ ααί Ίος Ἠαδες 
ἵη ΠΗε[οζί Υ. 1012. ἆρ- ----- ος 
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ΤΝ ΕνΛΙΡΙΡΙΟ ΡΗΟΕΝΙςσςΛςἜς 

Εὲ δµώεσσι" Φὶο [γοῖς. 9 νεῖεῃῖ Τ6- 
Ρετίε Ιοπίσπιο: «ΟΠΕ, 11 Πωπ Ίουῦπι 
1. 0, Οταυήμ: ουυπηῖς ὅς δρυ Α:- 
εἶσος νοῖετες: «4ε[εὐγίμε ἵπ Ἐππεῃ, ν. 
σός. Τεμμύριον δὲ τοῦδέ σοι δείξω λόγου. 
Φυῤῥοοί. Οεὰ. Τυτ. ν. 85. Οὔτ' ἕντα- 
90» γὰρ, οὔτε τὸ» κταγόντ’ ἔχω Δείξαι. 
Ῥωγίρ. Ἡετο. Ευτ. ν. 172. ---- ἐμοί 
μέλει Λόγοισι τὴν τοῦδ' ἁμαθίω» ὑπὲρ 
σέθεν Δείξαι. ἵπ Βὶς ὕτταπι δεῖξαι απ 
λέξαι ΡΟοΠΔΙΗΤ 8 {επίώσι ΠΙΒΗ] το» 
Σετο. 

9, ση. Τί τῆς κοκίστηε δαιρένω 
Ἔφιεσαι Φιλοτιμίας» ποῖς ] Πλεονεξίας., 
παῖ, Ἱερῖεατ αρυά Πίοη. Οὐτο/0/1, Ότας. 
ΞΥΙ Ρ. 349. αὐ], περὶ π εογεξίας ἀῑς- 
Ῥυίβῃς, Ἱζαὶ μὴν, αἷε, ὄγε Εώριπίδης 
«οὐδενὸς Έττον ἔνδυξος ὢν τῶν ποι;τῶν 
(4ο ῴίπος οοπῖτ, ΤΙΠΑΤΕΙΠ, Ρ. οἳ 
97. ὁ τοίνυν οὐθενὸς ἤττον ο ὺὸς τῶν ποη- 
τῶν Εὐριίδη') 2 Ἰρι ἁστην. εἰσ-γει 
λέγουσαν πρὸς τὸν ᾿Ἠρεοκλέκ», πορᾶ.ᾶ- 

λόῦσα» ἀὐτὸν ἀποστῆγαι τοῦ πλεονε: τε 

σὺν ἀδελφὸν., οὕτω πως, Τ! 5. 5, ὃ. ἐφ. 
Τλεσνεξίας. ------- {εαααπεατ 1οὶ ἀεςσπῃ 
Φιωτρίάής ἰήπο ρε Γεπατ: Σεάε), 
ΛΜοτεῖί. Οοἱ]εξὲ, ἵπ Ὠ[π. ρ. 83. ὁυὈί- 
ταῃς, εο (άππεπ ρτοςσίηας» ς Ρετιᾶ- 
παπι Βτίριζας Ιεέίοπεπῃ ἃ ί0)εποῦ. 
ατρίττοιατ τερις/{επηῖαίαπῃ, ΜΠΙ ο9Π- 
ττα Ρτουί[ας πίμ] εΠο νἰόετυτ ἀιδί(ᾶ- 
τοπ. απ ἁθάετίε {ωπίρίάες ποπο- 
{αΙΠ {Φρ6 νοουπι Φ.λοτιίμς, Ῥετ Ἱ]- 
Ίαπι ΤΑΠΙΕΠ ῥαβεποί ἀεβρηαπς ομβίαἰἑᾶ- 
πει, τς εἀεο Παυειπες ΟΤατοτίὶ νεΓαΙη 
τοΠεπετο {ΕπιεπΙσΙΠ» {ογιυεπεῖ Π1λεο- 
φεξίας» οµαπ1» Πο Πιῖωπι ΡΡΙΠΙ ο/8Γ1Ο: 
6 {μα ἱτπίατοι, Ἱοσσῇἱα Πς Ἱεηίτο νο- 
1υῖε, ατ τεῖ υωερίεμόῖπεπι ἀιὐῖο Φ:. 2. 
πιµίας νοσβΌμἰο νε]ατοιι Ἀος { ΗίαΤεῦ. 
φοσᾶῖ, Γεί ἀτοπίι εὐφήμοις περιαµπί- 
σχει ὀἀνόμασι, Τ. 11, ρ. 931. ΕΣ. αἴ- 
σχιστο ἔργα εὐπρεπέσι μαὶ σΣµναῖς κ)λή- 
σεσω ἐπαμπίσχευ, ΡὺΠο Ἰμό, β. 749. 
ΣΕ. Οαί τὸ: έπτειν, ΓιγαΓὲ» ἀῑεεῦατς 
1]αίζε», ατ Ί]]ε «οσους Γρῥγοπίς πρυὰ 
Α:ἴεπ. 1» Ρ. 377. Ὀ. αὐῖ στὸ ἑεριου- 
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λεῖν Νεωμορεῦ" νἱἀ, Κεν. ο ος, 
η Ἱερόν τι γεωκορ. ὅς ἃά Ηεβεὺ, π 
᾿ΑΦφαγγίσας' Πῖν ααοὰ ἀῑσίε «Αγίζορυ. 
Ῥϊατο ν. 159. ᾿ΘνόΓατι περιπεττουσι 
τὴν µοχθηρίαν, ------- Ῥτατειεα εηιιῖ- 
Πβίῃ Πποβτί ]οεῖ Ἱεξιίοπεια Ρἰματοίιις 
μαμει ἵπ ΟΥ]Ι8 Ρ. 454. Β. ΓεγώΠῃ ϱ0έ)- 
ἵν ἀπέδειξε τὸν Ἑθριπίδην σοφὸν ἄνδο» 
καὶ πολιτικῶν ἐπιστήμονα νοσηιιότων 
διακελευσάμεγον Φυλάττεσθαι τὴν Φιλο- 
πιµίαν , ὧς ὀλεθρωτάσην καὶ κρα:στην 
δαίμονα τοῖς χρωμένοις. ἃς Οτερογ. Λα- 
πίαηα, ΕρίΠ. ΧΙΠΙ, ΠΠΕΠΙΟΙάΠΕ σ)ν -κ- 
κίστην δαιμόνων, Ἡν Φγσ 1 ὠριπίδης Φι- 
λοτιμίαν. αὈῖ ραμίο Ρο Ιεσίεατ 
μὴ σύγε, ὦ ἄρ'στεν αιοὰ ἱτίάεΠῃ 6 ηΟ- 
Ώτο νετία ρεείτυπας υοἱ σας 1]- 
144 υἱαπαίεπιῖς δι νεπυ/{ἔαπῃ. δορο. Οες. 
α1ς ν. ΙΦ9ύ. «τίβορο. Τιν{. ν. 189. 
μὴ σύγ’, ὦ Α. σιζιράτη. Έβεαπο Ερι. 
τι. ϱὴσίγε, ὦ ΦῷΗ. Πς {παρε Οὐοτὸ- 
ἴοην ὃς αἱ]. ατεϊρῖο Οεἱερ. 1. Η. Μι: 
{οε]]. Οὺ( Ν. 111. Ρ. 41ο. εχεπη;]]ε 
βτιπανῖτ {ογ. Λαγκίαπᾶ. ἵη αν. 19. 
Ρ. 7160. 8. 

ο, ϱ17, Ἐἱσηλε, κάξ])' ἐπ ὁλέ- 
ρω τῶν χρω ώγε] ἵπ 0οὰ, Εἰογ. {οτῖ- 
δήτητ τῶν “τωμένων" πήπ ας τεέτες έρω- 
ὠένων  Ῥιαιει τε]]αιο Όσαά, Ὠίομ 
Παῦες (ογγ/οὐ. πο ε εΠτετ ἱερ]ε ΡΙ- 
ἰατεβωώτι οἷς 1:15, ο ρτοτυ]{ς πιαπιές- 
παπι εβ. Οπαπάο ρισεεστας: Πολ. 
οσὺς ὃ) ἐς οἴκους παὶ πόλεις εὔδοίμονης 
Ένσ:λθε, Εβοῖε Ῥοισται ἵπ {εηυεπιί 
-ῶξ όν οἴκον εκ ΜΗ {αρρ]ετὶ: Ίπια- 
Ἠους 1Παβιποςϊ {οἰεπιπίς εῇ εΠρῃς: 
{ωγίρ. Ἠε]. ν. 1199. : 
5) εἰσὼν δόµευς. «πῥεπει αρ. «ἱὐεη. 
χι]. Ρ. 58ο Ε, εἰσώτω καὶ ἐξιώτο 
ἐπ᾿ αὐτῆς, Ἱμωζᾶ Λά. ΑΡ. 1 α1. ὃν 
ᾧ εἰσῆλίε καὶ ἐξιλθεν ἐφ' ἡμᾶς. δρ 
Φα] σντ., 1η. «ατέγεις εἰ πόλῶς 
ὥδου, καὶ ὦνάγεις. ἀΔΏΙΗΥ η δ]υς βεῃς- 
τὶς π]υ]τα» {εὰ λα ἀσητοχαι πο/ἔτο |ο- 
«ο νἰάσευαπτυτ «ΟΠΡΤΟΒ. 

«. 
ἐσιων τὲ 

Ὅς, φ.θ. ἵ------ κενο κάλλιον, τε. 
Μπ 3 29» 
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.ον. Ἱσότητο τιμ5).] Ἠασο ἃ [αα, 

Τ οι]πῖς πιωπιοτὶς τοάβῖτα ϱγο" υ]ἰς βγας- 

μμ Λάοα. ΓΡ ηΙά η) Ρ)ὰΣ {οἱ Πρη 

ΟΥ. Όαδεε, τοντὸ κὤλλιστον βρὸ- 
τοῖς, Τε τ. οἳτ τέκνο 19 βροτοῖς πητᾶ”- 

τῖτ, πιτεπά πε Μαπευίε: εχίτα Γεεπαπὶ 
"Γγπαϊσονασι θοῖσοταπινε]οσᾶ, απ΄ 

αὖ αΏίς οἀβίθεραπίυς, Ποη εσευᾶπε 
αἀρε]]αιοπίους ἨΠασπιοάις ποπηῖπᾶ 

αὖοαμο Ρτορτῖα τυ(ῃ [ῶρε ργῶτετη]ς- 
εουοβίάς 5 αποταπ ἀεξεέίας πυηεσί5 

Ἡ]ίσατα νετετωη τεµα Μία. -τεπίιαΏςΙ 
ΟΥίεῖσο οἴµσεη Εδὶε: κάλλιστον, Έος- 
{2η ο Οο. Οαπιαστῖς. νε] « Πίἰοπε 
Ῥιετβως ἵπ οοπίεχεπι τεεορίτ» Ώμπς 
{αυἵτατ Κἰπβίμςν Ρτοῦαητε 1.αΠ6ί0: 
τηόας αυτες Μάλλι» Γμαν]υς εσεἰἀεῦαῖ 5 
οι οιἶαπι Γυαάσπίς Ιπίωτατο πιαῖτο 
τηαρίς αἱροβιάως κῶλλιο» ἰσέτήτα τι- 
μᾶν ἡὶ Φιλοτιμίχν. Ιεἰάεηβμπγ Γοα- 

εὐπι αἶτον κάλλιστσν αἶτος αμα Ρᾳαῖο 
της]ἰοί κάλλιον Ρισ{οτερατ, ατ ὅς ΒΙΟΥ. 
6 αὐο Ἰΐαιεε, α μαι Γας 16 ταἰία Γ18- 
τίητ α Πσα]ς Ρρετηιωῖδία ς παπι, υδί 
Έ ίδιον τεξᾶα νηἰσαιατ ἵπ Απάτοι, ν. 
63ο. «κὔδιστο μαῦοτ ΙΜ{. Εἶοτ, πυί 

Τζάλλιο»., ἵπ Μεὰ, ν. 6ά6λ. ΡΕΙΡΕΙΕΤΗ 

Ἠαῦει ζζάλλιστον: ααοὰ Ρτο κώλλιο Ά 

νεἰ Οσάα, ἵπ' Πἱρρο]. ν. 61ο. Ρ:8- 
Έογτεπῖ, Υυ]σατο ΠΟΠ ΔΠΙΕΡΟΠΕΤΕΙΗ. 

Ἡς. σηο. Ἰσέτητα τιμᾷν, Ἡ Φίλοὺς 
ἄεὶ Θίλοις,] Ἠυπο ἃ {εαιεπτες αιια- 
ταοῖ νεγως εχοῖται οείατῃ 6ἴειπεπς πε». 
ΞΙΙΟΠΑ. ν « Ρ. 663. υ0ἵ ους ΠεσυπταΥ 
α-. νυϊσαις Πο ἀἰ[ετεραπς» ΡΙΦεί- 
αὐαπι 1 υΠα ἴεετα ἕ. ΕάΑ. ΟΕΠΙΕΠΙἱ59 

Ῥ]ματευί Ἔ. αὰν Ῥ. 481. Δ. ὅ όμ3. 

, Γζοπίς ΟὐγΥ/ «Ρε 949. Β. ΡΙΦΕΕΤΗΠΕ 
ν. 510. ----συρµαχους τε σόµ/αχεί5. 

Ίη Ὥος ζετιε σθΏρΡοβτΩ , {κά ὅ ρᾳ8- 

Ώπ Τη αἰΐδ, Τόμεαίάεςν  ταριοῖν 

Ῥος ΠΟΠ «/ἱοβῥαπες. ἕνν Ριστπ]ε- 
τυπε: νά. Θειεθειτ. Ηεικ[ετύν ης αἆ 

λεία Ἑ. Ἐ. Ῥ. 94. ος. αά «Αγ 
βοῤθ. Ρίο. ν. 7741 8 δ5οΡΕΤΑ. αἱ 
Ά]. δορῥοςς Ῥ. 112. δι «4άτ. ΠΗετίηδα 

Ωος ρ. 47. Βυρα]8» αὖξ ἃς ἔωεταης 

ΑΌΝοᾶταττον"Ἵτς 

η Ῥμαπ ΓΠοἠρεπάα., τρπιί ποπ νῖάε» 
υαευς΄ αρ ας, { Οοάΐσες ευπΠ Εάά. 
ϱΟΒ/{ΡΙΤΑΤΕΠΕ, ς 

-Ὑς. σ41. -τ------ τὸ Αρ ἴσονρ νέµιµο» 
ὀγθρώποις ἐφυ]΄ Νομ πείεϊας, τὸ ἴσε 
ΘΕἱάΠῃ 2όμιριο» εΠε΄ἀσίᾳαδ, εάπιεῃ. Ι1Π1 
οίπι Π1[ρίσαῦατ , μόνιμο» Πος ἵπ ]οςο 
εοιτισεπάμπγ» οὐία Ἰηγῖς ὅτ σαι] ςοπ- 
τεπριο ΒΗ[ο, εθτῖε αΙανί αἆ εκ- 
Ρ]ηάαπη ουρ/Ωτατειη {Ἀεετε Ρατοισ (ν., 
27 ) ΡΑΤΗΠΙ Ρτοξυτυτα γϊάσραιων 
Ρρεηυαββοε [οσαίῖε, απ εοππιεη(α- 
ὕαε, «σα αιεῖι εΏο γόµιμο» ν Παπια- 
ηῖς να] εειεγΠ] Τηπ]ς ]ερῖσις ορηστµσΙης 
Ῥἱαπίπισπ οοπίῖα, Π μόνιμενν ἀμγαδὶς 
ἴεπιν εἴε ἀειποπ/παβει, Οαἵπι Ρρτο- 
ῬϊεΓ αἰίας ταιίοπες. αν πας οοπίεξεατα 
τεϊσ]εηόα Ῥατυπι 8Όεταπι, Ί]]ασι Ίτπ 
Ῥέιμίατεδο. Βτιπαϊαη Ἰπνεηῖ: παπι ΙΠ 
Ευ. ὰε Εται. Απι. Ρ. 48. Α. υΟΙ ττες 
Ρτοβρης Πἶης ρειίτὶ {επατῃ , Ρ]απ/µπηε 
{εΙρῥιπτη ς 
--- τὸ 3/ἂρ ἴτορ µώιμον ἀνθρώποις ἔφη, 
{π[Γεγίας οἶάπι Ρἰµ, Ππο αἱ]υάεης Ρ. 
484. 9. φαί Ροπηπίθις ῥετ/μα(εγἰ! σφμᾶ- 
ίαϊεπι, καλὺν, αἷῦς. κρηπῖδα καὶ µώι-- 
µοὺ ὁμογοίας καὶ εἰρήνης παταβαλλέμενός 
ἔστιν ------ ο. οὗ γρ µόνο» ὢν χρημάτων 
πτήσει καὶ μειώσει, Γῷ πλέον: .... πολέ- 
µιο κοβίτοται Τεύλασσο», (πι Βα- 
τ]ρίάεα οὖσε {εααπιυτ. ) ἀλλ᾽ ἁπλῶς.. 
ᾖ Φησῳ ὁ Πλότων , ἐν μὲν ἀνωμαλίᾳ κέ- 
ΣΙ ἐν δὲ ἑμαλέτητι στώσιν ἐγγίνεσθαε: 
καὶ µο)ή».  βερεδῖι αἲ πσο 61. Χγ- 
Ιαπάσί, Ποππίς ρετάοδ, Πυβταρδῖατῃ 
Απποιοαί, 1η ΡΗΜ, Μοτα]. Ρ 48Ι. Α. 
{οτθεπεῖςς « ος πο]αῖ ἀΠπιαίοτε: 
ϱ µέ2ίμον π]ηί πιαὶιο πιασὶς Ῥρτουᾶτί 
 ΟἨαπι γέμίμο». ἀἱδραίσεαχ επί (1 
 Αωίρ. Ρύαπ.) οι Ἱπρετία [ης 
. ἀμγαυ]]ῖα» τας" ΤΟΠΕΙΙΗ αὈεβ μό- 
ϱ μον ατ το]ετεπι, Ὁς ειἶαπι Τοβᾶ- 
 ἴο5δ Πῖς εο5 ουρετεπῃ , αὐΐοις Πἀβ 
. ἀἱρηοτωπ Παρρεαίται «ορί8 8Ώ ΠΟΠ 
«1 αποφμο Ίπ. πε]οτίῖς πατα Πογῖς 
». Εαρίάείι μώιμον Ἱπνεπίῆεπτ, αυ 
» ΡΙΤοΙεα ἀἱδρμιαης αἀίεττο πο αΏ: 

3» {ισ- 

πο 
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) υτήα Ῥοβς ν]άεδατ, {[οἴεπ ῥτι- 
ο ὀεησσιε ριῶτετοο.” ο ἁς- 
Ῥυτατειῦσ ορυά Γωηρίάεἃ ν φις ἴπιρε- 
ία ᾖπί ἁπταλβίμαν ταπι πε ἀαθίτατ]ο- 

πεπι οὐϊάστη πίτα Ιεξίο αἁππτιεγεί : 
7οίεπια πεπιο ππβετία επ παῖ ἁῑιι : 

ἸΠοάεγαία ἀπχαπῖ, 6επεις ΓτοαΠη ν. 
95ο. Λεοιο[ιατεπι» ἄἴῦΘ αγραῖι 
πο οογάίεηαν Φις ε[ὲ πίετ πἰπιίωηι ὃν 

"βατεπην Ἰοσαίίο οὐππιπεπάαε Ευπὶρί- 
Ώεα: πῶς {οἱα, αὐῖα σόμιµος ., ει]οπι 

"εΏ µόιμος, ΠαβΙΙ πἶχα ΕαμάασεΠΙΟ 
πιαπεε: ματι Ομ φις πιεάίωῖι ἆε [αρ τή 
Μετ. δια Ππιπσμαπι ἱταμηῖε ομΥΤεῦ. 
τὸ πλέον οἴτεπαϊτ Ειγίρίάες, ὃς απ 
ἀ6 {αιῖς πονίπιὴς, εκροβτασι ην]ας, 
Ῥτορετί, 1 ΠΕ, πι, 74. ἸΙπυαίαηι 
αιυά ὑαδεῖ, ποΏ /οἱεί ε[]ε ἀπ: τὸ "σον 

"ΟΟΠΙΙ8, (όρμο. Ώς νοσαττ ο π]άαιῖἀ 
εἰ Ρετπαπεπς ὅτ ἀωταδίῖε. Εγιρίάες 
Οἱ, ν. -ἆο. Ὁ µέγας ὄλβος οὗ µόι- 
ῥος ἐν βωοτοῖς, αυ δερο[α[ία απι- 
πο Ρἰπαατί ἀῑέο αὐππονίς ΕγτΏ. 111 
198. οιήςεπ εΠ Γεπτεητίῷ «ὐΠι ΠΟ- 
Ώτο ἀἰέαπι ἵπ Εατὶρ Μεά. ν. 125. ἃ 
{εσα. ὁορο]. τῆς συμμετρίας τὸ ἄσφαλες 

τοιζυτ2ς 

ἵρο κρείσσω» εἰ μώημος. Νοδῖϊο Έετευ 
Ίη Ώμης {επ Τρευβοπιβί ορατταπί ἁἰ- 
έίπι: Βμτίριζες Πτεσπτῆεο: ᾿Αδίκως 
δὲ ϱ) τῷ πρήµατ" ἡ βούλῃ πολὺν Χρό- 
2 µελάθρος ἐμμένεω., Ῥ δἱ0Ρ. ]ε. 
πα οι ασ στ. ᾱ- Ἡ. χο Ῥ.οσττι 
45. (π] νετο το Εαοεχίπῖ ορες αὐδ- 
Πτα, ἡὨμῖο αἰθὶ καὶ μώιμον τελέθει, 
Τδευρπὲ ν. τοῦ. Τομεγήά. νε, ς, 
1Χσχισ: αὐτοῖς οὐ εδοκει μόνιμη» τὸ τῆς 
ἑλιαρχίας ἔσεσθαι. σε ιΓοἵπονεπες 
Ἡτ {αἰτοτῃ οτεύσπῃ , απ Μίεας ἵῃπ Οσὐἱ- 
εἴοις Πατίρίϊς ὀαρ]ΐοεπι Εω:Πο Ιοέτίο- 
Ἠςτης ο ΓΗΠΠ Παπ» πεπρε ΝΤώιμον, 
Θοὐο]αίες εχρ]Τομετίτ ἀσθμλὲς καὶ βέ- 
βαν" αἲ αἰτεταίῃ Γωεγ]τ ποςο πῃιοὐᾶα- 
τυπῃ» ααοά Πὶς Γαο/ἱεἶεα Ἱη θοο]ῖς. 
οἳ. }ἂρ 7όµοι ἀμετάτρεπτοι εἰτώ. ΠΗε[)- 
εδ: Ἱνόιμον. στὄτιμο». βέβαν" 
αἰιοῖ; νόμιμο», δέρσιο): ας Ιεσεπάυτης 
νοςίς Ἰνόμιον εκοἰἁἰς Ἱπτετρτσίατίο, μ΄ 

5οἶιο]. Ἱκόμιμόν., ἀθτὶ τοῦ δίµαιο). Ναπι 
απἴη οπι Ἠ]ο Ἱεβυαπ Πε Ἀόμιμον» 
ἀαὈίαπῃ ποπ εβ: Πὸς ρτῶ[ετπε(οᾱ, 
Σ εἰ. δς Ε]ογ.. Ρῶτειες εν. ει. 
ἅ Πίο ϐΡτγ/έ: ααἱ ἀείτεερς Ίοευπι 
τειταξϊαπς Ρ. 2940. Ο, ὡς Σέμος, ῑξ, τι- 
μᾷν τὸ ἴσον» κοὶ ὅτι (πηα]ε νη]σ. ἔτι) 
τὸ μὲν κεινὴν Φιλίάν καὶ πᾶσιν εἰρήνην 
πρὸς ἀλλήλους ποιε. οί τεπι ἱρίαπι ἐχ- 
Ρητεςδ, ἸΝόμίμον ετῖαιῃπ εστερἰε 6οΠ- 
ρτυῖε: τὸ οὰρ ἴσον. νέμιµον ἄν- 
θρώποις ἔφυ. Πουιὶ τὸ πλέον, ἄγομον"- 
ΠίΦ επῖπι ἆποῦιας ἀεβσπαπτυσ αρ ξι- 
τἱρίάεη ἴσοότης ὃς πλεονεξίχ. ἵπτει ἵπι- 
Ριοῦα νοτσοταϊῃ ἀῑέία που Παῦει Τθεις 
ἀοτὶ οπϊηςάαπι «ἱβεπαις 111» Ρ: 129. 
Ἡ. τὸ κελεζο» μὲ, (Πε Ίερο) πλέον 
ἔχειν, ἐπαινεῖ δὲ τὸ ἶσου. Οτβύεις Ἠγπι- 
πο ΊχΙ, [αβ1εία; βίο ζηλοῦσα 
Αεβαιον. Αἱε γὰρ τὸ πλέον στυγέεις., 
ἱσότητι δὲ χαίρει. Ίἶαπι νετο τὸ ἴσον εἴ 
Ζόμιμον. «Ατὶβηι, Ετπ. Νίςοπ. ν, ο. 
1. Ρ. 78. 10. δοκεῖ δὲ, ὅ. τὲ παρῶνο- 
κος, ἄδικος εἶναι. -παὶ ὁ- πλεοέμτης. 
καὶ ὃ ἄνισος. ὥστε δήλο», ὅτι καὶ ὁ οί- 
καιος ἔσται ὃ, τε γόµιαος. καὶ ὃ ἶσος. 
Τὸ μὲν δίμαι»ν ἄρα, τὸ ἹΝόμιμο» καὶ τὸ 
Ἴσον. Τὸ δ' ἄδιμον, τὸ ποράνομον καὶ 
ἄνισο). Εωπίρ. θυρρ]ίς. ν. 319. τὸ ’ὖρ 
τοι συέχον ἀνθρώπων πέλεις Τοῦτ" ἔπθ᾽. 
ὅταν τις τοὺς γόµους σώζη καλῶς' ἄταυε 
96460 τὸ »όμιμο»., Ίἶνε τὸ ἴσον' Ιαπύατάς 
ΡΡΙοπ ]μά. ὰε ΟοπΗΗ{ ΤήΠᾳ. Ρ. 9315. 
Ε. ἰσέτητο τιμῶσα πολιτεία, ἧς ἄρχοντές 
θὐζι γόµος καὶ δίκη. Ἰίάεπι ρ. 731. εν 
Ἰσέτης ἀῑσίτατ μήτηρ δικοιοσύνης αἲ ἵπ 
ερἰσγαπιπῃ. Ὡς ἰσέτης πάντω; ἑστὶ δι- 
καιρτάτη, ΑΠΙΙΟΙΟΡ. 1ν» ο. χ.Ι: ερ. 
ποιπ. Ἰάεπι εται 1ή Ρε]κο]α ΡΥ(ῃασο- 
το Περί οὐἴείπρερατε, ὅχ τὸ ἴσο τιμᾶγ- 
Ίη (Υπιοσίο βγίβαρ. Ζ9γὸν τεξε Ὠίσς. 
Τατ, ναι» Φ. 18. εσρίῖσαι τὸ ἶτον καὶ 
δίκαιον μὴ ὑπερβαύει:" εσάστη τοςίθῖς 
Ῥοτρθητῖέ, μὴ πλειγεκτεῖ, ααοᾶ πῖπυς 
απ]πιαάνετηῇε ν]άετατ ες. ΜΤεπαρίης 
επ ομ]ᾳς ποια «οῦξ. (ωπτ, ΠΠίεγς- 
Ό/. ἵπ Ροτρύγτ. ὰᾳ Ν. Ρ. ρ. 61. 62. 
Ουαπευ 1 υπ]νειίαιη ναίσαι ἡ ἐζό. 
Μα 3 τής 
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σης ἆοσει Ἰαπίίεδ. ἵπ Ῥτοιτερε. 6. 
πΙκ», Ῥ. Ιου. υδί ροβΏτεηᾶ: Γὸν δὲ 

μὴ προσέχοτα τούτοις λέληθεν . ὅτι ἡ 

ἰσότης , ἡ γεωμετρική καὶ ἐν εοῖς καὶ 

ἐν ἀγθρώποι; µέγα ὀύγαται: δ:ὁ (Πο Ἱερ.) 

πλεογεξίαν οἵονται δεῖ ἁσκεν , 6 Ρἰαίο» 
ος [απι Οοτρία Ρ. 5ο8. Α. 3 Ππ[ίτ- 
ταπι. Ἰονίίετ ἀοσοπιπηοιίαία: ορπ{ειτί 
Ροιοτῖε «τοῦγῖας διοβαὶ Ρ. 4705 ν. 
14. --- Ταππει αυϊοπ ΠοΠΤΟ Ιο- 

οο μόνη» Ειεοσ]ί πονςειάο Ιοηβε ν]- 

«ἀειών δρσ5 αἰιεταπι 18πες, νά: 
6.29, ἃ Ροῦτᾶ, απὶ ῥοσταῖετῃ ἀμάΐν6- 
ται ΡΙβτετ οείετοδ, Ρτοξεξζαπι ατοῖ- 
ττοτ, Ρο παπι Ῥιορίετ Ί]α, αυ 
{έεουυσέΗτ ν. 544 -------δσ5σο. 4ηἱρεσευπι 
τάππσΏ αὐ σο, εὐῖ (ώ:μ2ν Ρ]αεμειΙξ ν 
εοπρατητί ἀεδει ΛΏἱ0 Οὐτν/. Οἱ. Χν 
Ρ. 349. Ὀ. ἅ 250. Αι 

Ν9. 545. Τῷ πλέον: ὃ' αἰεὶ πολέμιον 
μαύωταται Τοῦασσο ] 9 αἶτετο [.εὶ- 
ἀέπβαπι 6οάᾱ, 5 Ἱερίεις τῷ πλείονι ὁ) 
ᾷ5ἱ πολ. κ. 9ποᾶν Π 1η οετετίς εεἰαίῃ 
τερεήτεεατ, πι] εἴῖεςι οατ {ρειπετέ- 
ας [ο ἵπ Ιεέίουε 4ποαιε Υυ]σα(α 
σοπρίταπες ᾖοαηπί ΗατίώΏρο Ώεςι}, 
1 Ι,οσογ. ΜεπιοταὈ. ο. ΙΞ, ΡΙΙπΙΗΠΙ 
84 Ίπαπς ἱοσμπ, ἀθῖπσερς «επι. Ρογίο 
σοἶ]ατις. «ἁτί[ίο. τίς. ΕΠάΕΙΠ. Υ19 
1, Ῥ. 196, 1ο. Ποπ 6ὐγγ/0”. ρ. 44δ. 
π. (ὗεπιεης “ἰεπαπᾶτ. Ρ. ὁ6π. 17. ΡΒἱι- 
1αγεθης ὃς αἱϱί , ὃς αβεπε 4ε οοἵηπις- 
πίοπα Ππεπία ΘΥΙΠΠΡΟΙ. 11. ΣΧ» ϱ. 611. 
Σ. Ώμς τθ[ρσἰεῃςδ, τῷ πλέονα δ᾽. 1η: 

ααἱε, ἐκ τῶν κουῶν ἐάθίυτι πολέµιο» 
βαβίσταται τὸ καθυστεροῦ) καὶ ἀπολειπό- 
µενον. σ----- Ισότης εοπίτᾶν Υε]αίαπηῖ- 
οἰώα «οβρυ]α!Ώ» εοπβἀειαναξωτ: τείῖο 
Τίπιο, Ῥείπιας Γεομπάυπ, Ὀίοσεῃ. ΥΙΤ1, 
6. το. Ρέδαβογᾶς κομὰ τὰ Φίλων εἶναι 
ἀἰσεταὶ , ὃς Μαν, Ἱσότητα. (1ξεγο 
ὁε 1], 1 ο. αι. Ι9βΙεῤ. 4ε Ν. Ρ. 
6. τόᾳ. ΠΗεβοδίως: σέτης, Φιλότης' 
διὼ τὸ ἰδότητι τὴν Φιλία» ἔπεσθαι, νι. 
δμίᾶας ὃς «πάτ. θεὐοϊθῳ αἀ Ό6ης. γη, 
Ριον. 11. 

Ἡδ. 549. Ἐλγθρᾶς 0 ἡμέρας κατὰρ- 

Αλ Νιο Τι Ασιονες 

πετας] Ἱπιειρτειαπεάτ  ἕν {ἔπεδοαε 
[αιίπι ὑο[έ]επι ἀἶεπι: ΠΠ φὐστᾶς, ος 
[αι 2 οπ]ἁ ταπάεαι ἐπεῦοεί ὁ ος δ0- 
[ῑίεπι ῑεπι ὃ αἶταπι Π]επε; πες ππἶταπ. 
Άοππυ!1 4 πεπάαπι ἵπεπε {ατεβαΠ- 
εὐτ» απι]αυΙοτείη Οομἱείδαςς αυἱ εοἩ- 
{ρίτατε ν]άεπιατ εὐπι Τάἀ, ρτατοτεᾶ 
Πο Γ[ετῖριυσι αραά Πίοπ. Οὐτγ/ο[ὲ. Ἱερὶ- 
ευς, ἅς Οἱεπη, «εν. πὶα αποά δριυά Ἱ]- 
ασ ὁ' εκ[ῖες, αι ἵπ Εάά. ιτρίάϊς 
αυὐς ρΓῶοεΠετυηε Ἠ]σπι βαγπεβίς Πίο 
απίπι ὐ) ο Μ{. ουτανἰὲ εχρτῖπιί, αὐοά 
εί ἵπ Αα Γιεῖά, 4’οαμε, Πες ΠΟΠ ΕΟΓ 
σοὰ αὐ 9 ἀῑνετίαιη αὈίε, αμοά αριά 
«ὀτί[ίοιείεπι τορετῖτατ ]. ο. ------ ἔχθρας 
θ' ἡγέρα κατώρχεται' Ιπίειρτες ἀεάῑις 
ἠπίσιεο ἑἱαπσαηο ἀῑεξ επογάίνηγ» ΙΠΟΠεΕ 
αυτεπι ἵη νατ, Γεέι. 6)10ρ. ἵπ Ει- 
τίρ. ΡμαἩ. α]ϊτετ Ἱερὶ , {εὰ , πιτα |ε- 
έτιο ππείίοι ν]άεαίμτν ποῦ ἀεοειηῖζς 
οἱ Παιαας ἴπ ἡᾗ-τέρα Πποαιάϊεπάυπη ῥί, 
αυ ποππύπαααπῃ ουτίσει εἰ]ῆρῇς, {εη- 
{5 επιοτααετί Ροτοτῖε ἔοττα το]εταθί- 
16, πιε]ῖοτ Π]ο {ΑΙτεΠΠ οὔεπι εχἡῖ- 
μετ νη]ραια Ιεάίο , αι) ἵαππεη α ϱ6- 
πυΙΠαῖη » Ὀςξ Ιάΐςος αἶτετα ρἵορὶας 
ασσεάΊε. Ἰνοιϊςάπια {υπι ἐού2.ο) ἦμαρ, 
ὃ- ἐλεύθερο) ἦμορ. [εὰ αιἱ Πο ἐχθρᾶς 
πιεπιπετίε ἡμέρας πε Ιεέοι αὐἰάεπι 
οταάἰεας υἱΊαπι . ορἰΠΟΙ . ΠοῬίς Πιοῃ- 
Πταδῖε. Αεηυις Ιμάεχ Πποάςίαπι εΠς 
Ἐατεῖευτ ππεαἰσίπαπι , { Πζετατῃ απ- 
σαπῃ ταΠ{ΕΠ1 α Ίπο τηυτοίαπα 11 ἀίχετο. 
Ῥτο ἡμέρας . οοἵτῖδο» ᾗς ἐρᾷς' 

ἔχθρας ὃ” ἾἹς ἐἔρᾷς, :τάρχέται. 
{ία φετος παπι ἀξρετ ν ὑπιπιίειτίαπὰ 
ογζς νε] α/ρίεδίώγ» Πεῖηρε Φίλο- 
τιµία, απιβέο πῖρήα, νε ταρπαπαί. 
ειρἰα[έας πηπιοάεταῖα ς ραπἱο απις Φλο- 
τιµίας πιεπιῖποιας», ν. 538. Ἠφ᾽ ᾗ σὺ 
μαώη. φμπι ῥετάε ἄππαςς 96]ο]. ἵπ- 
τετρτοιαζυΣ, ἧς εὖ ἐρᾷς. Ηοιπετ. Π.Ξ. 
ν. 960. ᾗς ἐμείεαι, Ἰά ε[ ἐρᾷς. Ὀἱο 
ΟΣγο[ὲ. Οἱ. 1χν, ρ. 6ο7. ς. τς δόξης 
ἐρᾶσιν' α{ὲ Π]υὰ ἐρᾷν ατάοη Τετ ζε[ΙκοΤαΠ- 
«ἱ {επ[α (πεα1εης οἰἰσπι Εμγίρίιάί: Ἠες. 
ν. 906. Σῶσόν γυν αὐτὸν, μήδ' ὅρα τῶν 
πλήσιο" γ. 1280, Ὠδτος σὺ, μαῦη 

καθ 



Ν ΕνΥΕΙΡΙΡΊΣ5 ΡΗΟΕΝΙ55ΦΑ5, 

καὶ ορκᾶῶν ὁρᾶς τυχεῦ" δυρρ]ϊς, ν. 239. 
ἀῑνίτθς ανατῖ 22.1 42ων ἐρᾷσ᾽ ἀεί,. Ἐπεα 
ν. 166. Οὐ ση ἐρῶμεν πο)υόχλου τυ- 
ρίο.ς5" ϐο εοτήρο νοσεπι νη]ρατοπι 
πρλνένου" νετίυπῃ ΠΠ οοπ{ετεπεῖ ους 
{ωειῖτ οπι [μις ἵπ 0ο. ΕΙογ. ραιεὈῖτ. 
---- (Οεεετήπι Ἠος ἶοσο Ρετνεπυ[α 
τγαπε]ατῖοηε Ῥοπῖτυς», ἔχθρος κα- 
τᾶρχετα:" ἐπὶπιεϊλίαπι αι/βίεαΙΗΥ απιδὲ- 
1ο Η πα: Ποῖατ εχἰπιῖε κωτάρξασθαι 
ἱερείου, φΙΕίπιαπι αι [ρίσατὲν νε] {ππιο- 
Ἰαπάατι ἀεβσπατε» Νἰσο]αμφ Όγτασυ[ 
1ῃΠ Οται. αραὰ 1Ιούυγ. οἷς. ΧΗΙ., ς. 
ΧΧΗΠ. Ιοὸν κωτάρξασυαι Φιλίας, 
καὶ τῷ τῶν ἠτυχηκότων ἑλέῳ σπείσασθοι 
τὴν διαφορών" Ῥτορτο {εηία {Πο Ἱπῃ- 
συπτυΓ νατάρχεσθαι» θύει ὅτ σπονδῶς 
ποιε) π ιβεπίοπίς βῄσει ϱ4γεἰρική Ρ 
«ιδεπ. Χίν, Ρ. όδι. ς. Ὀε τρις 
Ῥ]αἱατεζῖ παπς Ευτρϊάα ῥᾷσιν τε[ρὶ- 
εἰεηπιῖ5α Ἰοςῖς Ππη5 Ίπες ποππ]ΙΒ]] σο- 
Ἰεδυτα πνει. -Όαπι ριβοεάεπιῖα πιθ- 
πποταίΊετ Έ. 11. Ῥ. 649. Ε. Ρἰμίατ- 
οὔμς, Ῥ. 644. ο. οὗ γὰρ, αῑτ, οἱγείου 
κτῆσε, ἂἅ- 1. ἄφωρεσις ἁλ.οτρίου --αὶ 
πλεογεξία περὶ τὸ κοιὲνν ἀδικίως Ίρξε 
μαὶ ὀεφορες. αυοὰ τεςοτάες, Π.Ι ρίαπι 
1ρία ΄ νετίας ποβπ νετθα ρτοιπῖες 
συ, { νίάϊε εαπι, οπππι ετυῖ, Ι6- 
ἐποπεπι, {αἱ Ἱπίετιεχετε νεϊθῖς νῖκ 
Τοϊεταε: ᾗς ἐᾷς, ὉὨπύπι {ρεέαυς , 
ουεπ οἱ]οφπεραίάτ Ιοεξία. ΒάΠ » 
εχιτᾶ {οεπαπι εοἴππιοάς ροπῖ Ώοῦ Ρο: 
εεταῖΣ ουςαιο {υητ Πἱηαπιοάϊ ἔοπηε 
{οἱεηι αο Αυέιοηρις απι]ααῖς, Ροξ- 
τατυπ] Ίοσα ΡΓοξετεπι]θ! , οπτιῖ : 
οοπιπιοάυπι πυπο πιεπήτϊ οἰταβοπίς 
ΧΝΙ, Ῥ. Ίϊο5. ο. αἩοσμπ Ρὐαπί(τα- 
τΗπῃ «ΟΠΓΕΤΈΠΕυΣ νΠ, 4 ----α7. Κε]ῖ- 
α8΄ {Ἡπε ἆπο Ίοσαν οὖς Ιεξτοτί {- 
νεπε, 0Π8Ίη, αΠίε Ιπεπιοταῖοτη » {1ῦ0- 
πηἰπ] {ται «Αγί[οιείεςς αἶτεν Τ. 11, Ὁ. 
453. 9. ουο ε οειπεπάα Ἰοᾳυΐτατ Πᾶ- 
χεά]Ιταϊο Ραϊείπα: μάλιστα 9εῖ τὴ ἡμέ- 
ρα» ἐκείνην Φυλαστομέλενς , ὧς τοῖς μὲν 
ἔχθρας ἄνηπέστου καὶ δια Ῥορᾶς», τοῖς δὲ 
Φιλίας οὔσαων ἄρχὲρ, ὅς, οτε Τ. 1, Ρ. 
453. Δ. ἡ μὺ οὔν ἔχθρα, βραχεῖαν οὗ- 

» 
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τω καὶ µεραγιώδή λαβοῦσα τὴν πρώτη» - 
ὑποίεσιω καὶ ἄρχὴν  εἶτω χώροῦσα οὐ 
αἵματος ἐμφυλίου ------- ἀπέδειξε τὸν Εὺ- 
βιπίοη» σοφὸν ἄγδροι ------ αἱ τὴν Φιλο- 
τιµιων ἀἰκετῖι ;ακίστην δαίμογαςτοῖς χρω» 
µέοι, ΠωαθεηΙΠῖπ)ης αυάίαιη ν ουῖν 
ου] νετάπῃ {τ, πος άοσεαι, 

6, 544. 45. Καὶ γὰρ µέτρ ἀνθρώ- 
ποισι καὶ έρη σταύρῶν Ἰσέτης ἔτσξε, 
κφρώμὸν δώρισε. ] Οατ οΏίεςτο πΗπις- 
τήῦι διώρσες Πες { Ἱππρεπάα {ωπς 
ία, ϱἨΓ τόξαωσα διώρισε. Ἐοιίθεπα 
διώρισεν 34 {εηυεπΙΙ8 Ρρετείπετε «επίεος 
Ες απτεπῃ ΓυοαΠεπάππι ἵπ 1Π]ς, Ἰσέ- 
της ἔταξε, κἀριόύμέν: πεσυε οὐῆαι Γ)ἶοήο 
6ὔσο/. πας τε[ρίεῖεης Όται. ΧνΙ. ρ, 
ος. Α. ζαλᾶς µέμνητα: καὶ µέτρων καὶ 
σταῤμῶν, ὡς, ὑπὲρ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ 
πλεογεκτεῖν μἠδέα, τούτον εὔρης ένωνε 
Πο Ἱ[α σοιτὶρῖι (α/αμῦ, ὨὈϊαιτιο ἶπ 
Ῥΐοηπ. ο. Χνιῖ, εχοίταπς Ευπρίάεα 
ποῇβτα» ἵη ου Όυς Ες Ἰσέτητ ἔταξε 
Ἱερίτυτ αρυά ῥγίζαπωπι ϱ. 549, ὃς 
στ2. ----- Ψε]ατ απῖας Ίπνεπιυπι Λίι- 
ΖΙΕΤΗΣ ΟΠ πιεπ/ωγίς Ροπάετίβιμηµ6 ς0π- 
1061 {ο]εῖ: Φοβθοε]ες αριά εδ Ται. 
146. Ρ. 122. Β. Ραἱαπεά! του]: Στὰ- 
0:ῶν., ἄριθῶνν καὶ ρέτρω εὑρήματα. 
Πο νετ[απ επεηόάατ οηἰπια/. ἀε Ὀ[μτ. 
ο. Χν, Ρ. 419. Ἰη (υτβίᾳ Λροἰος. 
Ρτο ΡαΙαΤῃΠ. Ρ, 1009 49. ἀἰσ]ΩΓ Ίηνς- 
ηΙΠε νόμους γρωστοὺς.» µέτρα τε Καἱστα- 
θά , συαλλαγῶν εὐπόρους διαλλογὰς 
(Ἱερειῖπι διαλλαςτᾶς,) ἀριέμὸν {ε χρη« 
µάτων ϱλαμα" [εὰ » ΡΙΩΙΕΙ «ειετα 
Ῥα]οπιεβεῃ ἀρ:ἡμοῦε., µέτρα, σταθμοὺς., 
Ἰπνερ]Πε Ῥειπεραι «4ἰεἰάσπιαπείς Ὀινς- 
{ε5 Ρ. 180 10. ΠΗΠΙΕΓΟΤΗΤΩ ην επεῦπῃ 
Υ. 42. ΙΜη/Φο ΙΠΙΟΠεΕΗΣ: ἀριόμεν ἔξοχον , 
οΦισράτω» ΠΟῖ οποφῦο νἰπάῖσας ΐε- 

/εὐφιὲ Ἔτοπ. Ύ. ν. 458. υ0ῖ δίαπ]ε- 
τι Εωπρίάεα Ῥτοια]ῖτ, α Λήευτ/ο 16] 
υ[µτρατα Ὀεπ. ΡγΙΠΗ, 6. 1. Ατηορίεης 
{ες αρυάἀ “Απάοείάεπ ἂε ΜΥΠ. ρ. 11. 
9ψ. ΟΙΗΠΙΗΤ Σόµοις χρζσθαι τοῖς Σέλα-- 
05, --αἳ µέτροις καὶ σταθµοῖς, 

τς, 
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Ὅς, 5/6, 547. Ἴσο βαδίζει ----1 

Ῥ.δίζεν Εάϊήοπαπ ε[ξ απτῖα μα Ἰοέίο» 

{οείρτοτυπη 4ὖοαυε 0064. (απτετί εΟἩ- 

εβατοπι, οοτησεπιῖς βᾳύΐζε. τοι 

χοσερῖες Οτοίωπι Ρἰετίις [εοίτυν: 

Κἰπρϊωςἵη εἶθις {5 Οσο. τερεή{το 
{ετιοίτ βᾳδίζεν Βοταπιαυε αυέτοπωιε 

βαδίζει τεμ Πες ν θαε εαν ἱπάιμ- 

ον μην γαβίοπε» Φμοᾷ ἴσο [οπἱεπεῖα 0. 
ο Ἰσότης ἔταξε βαδίζει ἴσο κύκλο», 

. [αεἰς Γτβίάα Ρεν [ὸ υἰδείγ. «τπτ 
Ῥλούιι Ιεαίτας Ίπ Εἶοτ. ὃς α [.εἷά, Βὰ- 
δίζευ ἵπ Πεῖά, Β, ὃς ἵη 4Πατμο νεὶ 

«απίπαιε Οοὰᾱ. ΔηΡΙΙεῖς. Ἠος 
σατ ἵπ βαδίζει Εαετῖτ πιπῖαταπι, 143 

ε νετία {εα. Φθέγον ἔχει νικώμε- 

νο. [υτεταπι ηὶς ααοαυετενοσαπάᾶπῃ 

οτυύττοτ οἰίῶιῃ ᾱ- Γεαυεπῖ, {ο10εῃ- 
ἁυωσαςε, Φόο» ἔχειν Σ. ἴαπι ν]ὰε πρῖ- 

Βἰ αὐξίο. αμαπῃ πας ερτερίε «οηβτΙΣΏΕ 
ας {οτὶρια : 
- διώρισε 
Ἰδυκτές τ’ ἀφεγγ ἐς βλέφαρον ἡλίουτε θῶς 

σον βαδίζει τὸν ἐιχύσιον κύκλον, 
ζοὐδέτερο) αὐτοῦ Φ0όνο ἔχει Υικώμε- 

- Σον» 

Τ/εΙΦΟ διώρισε ᾷ οορυ]α Ρα βρατυτ, ϐ 
{εαυεπτῖ νειτ[ὰ Εας/]ε τερετέπό», η]! 

ὶς ἀοβάστασὶ ροτεσῖε: καὶ δώρισε) Ἴσό. 

σης, 9011 δν Γωήπαπε βαδίζει 
ποιίγωπι Ι8ΠΙΕΠ Φώο» χε. Αά Ρο 

Πλαππίπαπάα αρτα (ωπε οὐ [ογ]οΙς Ρ0Ι- 

ο ιά. ρ 714. Ε- παγτα Γσότης, τά 

τε κατ’ οὐρα»ο» καὶ τὰ ἐπὶ γῆς εὖ διετᾶ- 

ἕατο νόµοις καὶ θεσμοῖ ἀκμήτοις τί 
γὰρ ἀγγοεῖ τον) ; ὅτε ἡλίῳ µεμέτρηγται 

πρὸς νύκτας ἡμέροι, καὶ προς ημέρας 2ύ- 

ατες ισότητι οδιὰστγΗχτω» ἄγαλογούν- 

τω». «ωβπίς ἀἂς τα. Ε/Ότα ν. 3ο 

ΕΒι (ος Γμπσφμε οἶως [μα ἱεῦγα εοὲτεεῖ. 

Νοῄβτο Ἴοσο ᾿Ἱσότης, «εφιαῖ- 

νας, (πα υαπ1 Ίεκ ἄτεπα Παυτῶ δ0- 

Ὁἱς Παμιῶφιε οἴεερ δώρισε, ἀεβΠΙΟΗ : 
ἀὲ Ιερὲ ροπ!ταζ οκίωιε οί. µε 

ποια. «45/0 ἴπεφπεης Ἱπαξος 
Εωγίρίάες, ἆαπι βο ἵπ ἀπο νετία ᾱἷ- 

ποτά οο]ίφσαε (τοέκατα νετὂᾷ ἐτοξεν 
ᾱ 2ώρισε, Ῥοβε» ωε ἀποίυπα ποῦ ε[ὲ 

Πα ἱποϊιαδαπί ῥικτί (ὀἶετῃ αά επιΙεΒΠ- 

Αρκ σο Γι Ἅστπιο Ες 

ααίῃ τε[ρεχοτῖτ ]οοῦπ] «ήε[εῦγ] ἆς Ρα: 
Ιαιπεάε Ἰοησεπείς» ἵπ «4θεπ. Ερίτοπι, 
Γ, Ῥ. ΤΤ. {ετνατυπη : 
Καὶ ταξιάρχας, καὶ στρατάρχας, [ καὶ 

λόκους Ἱ 
"Ἔταξα: σῖτον δ᾽ εἰδέναι διώρισα 
"Αριστα» δέρπα, δεῖπλώ θ) αἱρεϊσθαιτρί». 
ῥραις Ῥοβίτεπια Πο τες Ἱερίιυτ αρυὀ Ει- 
Παϊυίωιι [εεῖρτα αά Ι. Ος Ρ. 1491, 
- οἱ. Ῥ, Ρ. 76, 47. Οα. π, 5ος 9 

10, ΡΙῖοΓ πεπάοία ρτοΠαταραά «4ἱδεῃ. 
10. δεαἰίσετ ἵη Μαπί. Ρ, 329. ΡΙΙπιΟ 
νετία καὶ ταγοὺς Ρο[αεται, ουοὰ ῄατα 
ποη Ροίεταῖ ἵπ μπι {επεςί {εὰςς 
Ριτυ]ῖ, καὶ λόχους. Οειετάπι νεπι- 
{Πε ,μπαπεν 418 ἆε {οἱα Ίυπιεῃ π]ῃ- 
ἴματασς Συκτὸς νοσᾶς Πο Εηγὶρίάςε 
ἀφεγγὲς βλέφαρο». αἲεὶρίε ΟΕεΙεβετγ. 
οεραίτεπς αἲ Ἰοζμπι Ῥ. 6Ι. ΡΙμίατεῦο 
Ίοευς οὐνετ[αῦατητ {π Οὐ09ῇ. Ἐοπι, ρ. 
982. 3Ἡ. ἡ σελἠν} προσέχει) ἐθέλει τῷ 
κρείττογι καὶ δευτερεύε!ν, 

Αἰε; παπτοήνουσα πρὸς αὐγὰς Πελίοιο, 
κατὸ τὸν Παρμενίδην, ὃς «Ἑ, α1τ. Ρ, 
ιοό6. Π. ΡἐοεγΙάες ν. 68. Οὐ Φθονέει 
μόνη πολὺ κρείσσοσι» ἡλίου αὔγκις Πίο 
Οτγ/ο[ξ. Οἱ. πν]Ιν ῥ. 249. Ὁ Μετὸ 
ταῦτα του (Ρο[ ν. 549 ) ὁ αὐτὸς 
ποιητὸς οὔ Φνσι» ἐν τοῖς θείος εἶναι πλεο- 
ρεξία»" διὰ τοῦτο ἄθθαρτα καὶ ἀγήρω µέ- 
Σε ντα, τη) προσήουσα2 ε} ἑκαστον 

ἔαυτῷῳ ταξι φυλόττογντα ., τήν τε γύχτα 
καὶ τὴν ἡμέραν καὶ τας ὥρας, 

Ὦς. σ4ο. Ε' ἥλιος μὲ), νόξτε δου. 
λεύει βροτοῖςς ] Ασειοίπαιο Ίοςο {μῖς 
19 Ρπαπ]Πϊς τταάυσαίε Κυγρίάεα δεγαῖ- 
τς Οοπιίσεας, 1οσο , αὐεΙη- Ρυ]]ιοί ἁς- 
ρεπας ΙΧ, 121. 

Ἐ ή" ἅλιος μὲν πείλεται τοῖς παϊδιις 
Ὅταν λέγωσω» "Εξεχ) ὦ Φίλ’ ὕλιε: 

ἆμπι ν [ φιαπᾶο πδίδιω ερετείγν Ἱῆ- 
αιῑτ ᾖο. (πεγατ. Ὠττίαδοιο ' Ε1πβ. 
Οοπϱ. Ρ. 4569 531. ΓΗΠΡΕΤΠΙΑΠΠΟ 40- 
αμο εἶταιας Γεοβατάμε η. νι, ο, τν» 
Ίαπι ἀεάεταξ, αμ {ο. άειγῇιη ποτανῖς 
ἀᾳ 1.1, ὅτῶς, η "Εδεχ' ὦ φίλ’ ἄλιο 

εὐ9Ε, 
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σοπε, Κμ[ον. αἱ δάἆα7π. Ώεα ΙΕ ηὶ πες 
Ὁπ/αμδοπι νΙάεταπῖ, αά απεπι Ίοσυπα 
Ἑηγίρίάεωπι ρετΏπετει Π]αά δταλίαἡ: 
νίαϊε τοις 1ῃ Ρτο]εροπῃ. Ρ. 18. {εά 
Ἰηρεπ]οίε πἰπιίς ρΕ]οίορματατ, Οὐαη- 
ταπι Ἰπτε]]σο, ΡοβτεπΙΙη Ἰ]]ιά, ἆα 
Φοἱε 1 άπ8αµε Ροβίυπι, δουλεύει βρο: 
τοῖς, Οοππίςο τ][α νΙἀεῦατα εχοίρίεη- 
4µπ1Σ πες ΕΠΙΠΙ ΡΟΙΕΠΙ πιασίς ἀῑοὶ Ρο8- 
Ίε δουλεύει» βροτοῖς, απαπι ρηετῖς πεί- 
Φεσθοι, φυαπάο., Πὶς ἵπιοτ Πάσα 
(οἰαπιαπείδας., ἔξεχ᾽ ὁ φίλ’ ἥλιε, πυρί- 
Όμς ταπάεΙΏ 6ΙΠΙςΦΤΕς. 10. Ραπεβας, 
αυοὰ πϊγετῖς, Ῥήπιας ηοο νειία τθ- 
Ρο[μίι ἥλιος ΓὈοτ]εῦπῃ ἅλιος ρετ Εάῑ- 
τίοπες εο µ-αμε Γήεταῖ ρτοραΡᾶἴαΙῃ : 
ἅλιος ἵῃ που Γεπατῖο ἴδπι Ρα Εετεῦαηῖν 
ομί εο υῇ (μπι, ΟεποπαΙς αραὰ Ει- 
τν Ριαρ. Ενοηᾳ. νΙ. ρ. 25ο. ο. (η0ἱ 
Ἱεσῖεαν δουλεύει» βροτοῖς'} ΟΥίρεπ. «ΟἨ”- 
ττᾶ ΟΕΙ[Ωῃ τν. ῥ. 18ο, ὃς ρ. 214. ἵπ 
νειοῖς Οεἰ[β: Τρεοᾶοτει. ΤΠεταρ. 1ν, 
Ρ. 65, 49. ὃς, Ῥατπε[ο εἰτβιμδ. [ῇβ- 
που. Ῥε]ιε. αν. ΒΡΕ. νι. οἱ ή, 
Πες ]ωαῖ ππεπηπίε Βυ[ερίαΠ!, 
«ΟεἰΠις απτοπι αριὰ Οτίρεπειι ΕΒηρί: 
ἀειιπι 113 δουλεύει βροτοῖς ΠΟΠ Πι]ηις 
Φσθιρς6», Ὅυασι ΟΙ οι γαΐς, εχοβί- 
τανίες τί μῶλλο. ἡμν Ἡ τοῖς µύρμήξι 

"φοὶ τοῖς μυίσις μδὶ Υῶρ ἐκείνοις ἡ μὲν 
νὺξ φΨεται πρὸς ὀἀγάπαυσιν, ἡ δὲ ἠμέρο 
πρὸς τὸ ὁρᾷν τε καὶ ἐνεργεῖν: ------- Ο81π 
τοτῖες. ποίῖετ νετ[ας Γαεπε Γηῖς σοη- 
νεΤ{Η5 ΠΕΠΙΟ ἴΆπιεΠ ΡΙΙΠΙΦ νουῖς ΥΠ 
οχρτείΠε, Ῥιθλίετ ἀοέυπι 1ε[αϊτβιι 
Ίχαποε. βετΙΣ  θπὶ ἀθάειαι Ἱπ Βι- 
ευ. Ποππίδις ετβο [ο]ᾳμε ποπ φηο [εγ- 
φἰαπὲν βατεῖι 1β]ε ΦειηΦΗαηΙ είτε πὐΏ 
ο/8: : ἀοπῖ ὁ Οαππάο {οἨίοει αραάἀ 
Αιτίσος Ιπ]τίο {επτεπτί Ροβταπῃ ἵπ- 
τοιχορας, τα οὗπι οξέα Ρίοῦυῃ- 
οἴαπάμπι νε] Ἱπάίρηαπιῖς εΠ, ναὶ οᾱ- 

πη]ταητίς, νε] γ]άεητῖ, {ο ΓΕΠΙΕΠ η 
π!(απα οχρτεῄοτίε Ἱπάίρπατία: Γατῖπε 
{πρ]ας τοα! Ροτε[ Πιαπο  οἱσείπὲ ὖε- 
09 1ήροξ ν]ἀ. Οαµὐοπ.. Απίτη, Ίπ 
“ιψεπ. νι. ο. κ. ἹΠπίε, νίπ' νου] 
2εαρθεϊι εκρ]εμῖς Έ. 11. ΑπΏΟΙν 1ῃ 

οῦτ 

Ν, Ὅ. Ρ. 714. οοπξ. 6ε]εβειγ. «41ἱ)εή- 
υ ΟΡΠ ΡΕ! ἵῃπ Ν, Ἐ. ρ. 41ο. ὅς 1, 
Κυ[ετ. ἵπ «τὶῇορδ. Ρατ. ν. 7ο. ------ 
εἶτ᾽ ἐσίγας Ἠλοῦτος ὤν. 50) Ἱ]λοῦτοςς 
Απιηιώ Παπ ]Ιππάπη Ίοευῃ οῦ/ευτα- 
χάος οπιίῇα νοεε Ἠυτατὶ: τὸν ἐξ ἸΑ.- 
κώγθου πόλεως οἶνον “πιῤῥίάα Οοιπίσαπι 
]επόαΠο ἀοουῖε «4Πβεπσηςς ἵπ ΕΠηϊας 
Ερίτοπιε τ, ρ. 3ὃ. Β. ΙεσυπτΏ: [ας 
Π]οδαπὸς εἴ, Φρόσον,. ᾿Ακάνθιος. εἶτω 
πρὸς θεῶν ------ ΠΟΙΠΠΕΠ ϱεπΕ]ε ᾿Ακαν- 
θιος Ὀῖς βαεταῖ α πὶ Γαμοσ, ἵπ πρίν 
Ίοςο ΡοβιΠΠΠ Πο τε εμεπάο: 
8. ποδαπὸς εἴ, Φράσον. /Α. Ἀκάγθίοςγ”. 
π. ᾿Ακάνθιος: εἶτα, πρὸς θεῶν, / Οἶνου 
πολίτης ὢν κρατίστου, στρυφνὸς εἰς Τω 
Αεαπιδίι Ἡ Γοεῖπε Φετὸ, βετ ες 
Ἰμαυἱ[ᾖηπί οἶπί οἰυὶς, α.βετ ος ὃ αι- 
[ετις αριὰ Ὁοιπίσος η τρως Ἱ[α 
Ίτοφιεης ε τερεεϊτο τ νἱάἀ. αραιά 
«1βεῃπ. ΧΙΙΙ, ϱ. 559. Ρ. Ἰοείς π1ί- 
Ρῥαπὶς, Φἰταιοπῖς, ΙΧ, Ρ. 482. ο. (δυῖ- 
ἰεπιοπίς, αριά Ρομεεπι 1κ, ὁσ.) δο- 
Πραίτίν 1, Ρ. 378. ὑ. δως Ἠθούμοι- 
σας ------- Ἡ. Επ ωγ” ἐθαύμοσ”: 1π Ααἀς]- 
Ρης Τομέ ΤΙ ν 81. Εροπ ἀελῶς- 
εβραίις [μη αμίεηι 9 

Ἶρε, σσος Σὺ δ οὐκ ἀλέξη δωµαάτων 
ἔχων ἴσον,Ἱ] δραά Ε/εῦ. ὃς Τβερᾶοτετ. 
Ἰοεῖδ οἰτατίς ἔχει νε]σαιάτς [οσγαι. 
3 Ιειροπία. ρ.'1ο. ο. πδρσκεύρχε 
σεαυτὸν πλεσγεντεῖ μὲν δυ)Ἀμιερον ἀλε- 
Ἅου δὲ τὸ σον ἔχειν. [δὰ ἔχων ρτοςυἱ 
ὁµρίο ροπαίμαπῃ νερο ΄ ἀνέχεσθαι 
Ῥατιε]ρ]οιπ Ἱάπσυπε ΠΗετοάο. ν, ς. 
ΧιΧ Ἀεπορνοη κ. π. ν. ρ. 118 νι 
ουπρ. ρ' 88 ο. α)ονε ο ντα Ίετο 
Ἱνατλίαπά. ο Μαν Των. Ρρ. ὅσα. Ὁ. ὃς 
Ῥαμ Ηεῖηί Τ,εξι. ΤέευεΥ. Ρ. ασς. ὑ. 
{οπ)ρει αὐτση]. ΠΙΠ {πΠος, Ειτρίζεξ , 
ουος τεά σοπβεῖε: Νεα. ν. αβ. 
οὐδ” ἀνέξεται μαλῶς ]]άσχουσ” Α]ς, ν. 
ο52. οὐ ορ ἐξανέξεμοι( Μά, Εϊου, σὔ-- 
98 γὰρ ἀγέξομαι): Δεύσσῶ» --- Βϊρ- 
Ρο] ν. ασή- οὖν ἀθεξιῤαι: Ζῶσ) ἐγθρὺν 
Ἴμαρ. Ηεταε]. ν, 454. ὈἈικωμέη γὰρ 
Ἠ]ολλὸς “δὺκ ᾽ἀγέξεται, α4άι Ηεις. Ρατ. 

γι 922. Νη 
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ν. 2422. 0Η. ν, 947. Εμερίάε αραιά 
Οἶεπι. Αἶεν. ΦΙΙΟΙΏ, 1Ν, Ρ. 6ρΙ.Τ. Σ9ἱ 
ὃ) ἔγωφε καὶ μεσοῦνει συνγοσοῦσ᾽ ἀγέξο- 
και, ομπι που γετ[α Ρτοχ!Πε εοΏπεκᾶ 
ππϊτ]βοο ἔµειαπί Ἰμιετροίατας Οπιίμεε 
Αε[εὐθί ὃς φδοῤῥοείε, νειδαπι Π]μά 
εοπ/τωκετθ » ΠΙΠ ααθά Πε, απὶ εετ ῖῃ 
Ἡς οὐ Γμθετίωῦς ρδγιοϊρίασι 841εςθ- 
τας» Ῥο/μοτίτ ἵη Εμπιεῃ. ν. 017. ------ 
οὐκ ἀγέξομαι τὸ μὴ οὗ ------ τιμᾷν. ΜΙ- 
πετνα Ἰοφμίευ. Νοίίτο νετία 
ποτε υετεσί [οὐρίεται Ειγέρίάες ἀνέξει. 

τ  Ύδι σσ. Καὶ τῴδ' ἀποέμευ»] ᾿Α- 
πωεῖμαι Ριτεέετεραπε Γάά. ΄Γτοβίιςϊ 
ανίταιωπη Ρατίους {εάίδυς απορα/ἔαπι 
Γβα]ΐς Κἰπρίως Ρο[αῖε επίπι ἄπονέ- 
μεν ε (δηιβῦτῖσ. 0ο, εαὶ ἀπο Τ,εἷ- 
ἀεπ[ες αἀ(ρυ]απτυν. Ὀττυπινίς Εοτίξ 
{άνετο υἱἀεὈίτας Ιεξτιοπὶί νετία Ρι5- 
οεἀεπεῖ τεϊεξας ππε]ῖᾳς εηίπι ἔχεω ὃς 
ἀπογέμεω 19 υπᾶ ρετίοᾷο ἱωπρί: ἀϊνετ” 
{8 νία Βαίετίως Ιπβ[ίεῃς, ἵπ Ξεμεά[5 
2 Πεεεβατίο [εγἱδεπάμπε» αν ἀπογεί- 

µας» «ταίρ γατα εοπ[ἰτωξεοπίς εἰθ- 
»» δαπιίοτὶς Ρο[έμίαί ὃρο, ἕ ῥγωεράῖ 
»» εἰἶαιη αἰέεγιπι ῥατηεἰρίιηι ἔχω», θίπο 
5. ἕν αἴτεγιης ἀπογείμαις γεφι!γίτιτ Ὁ- 
τταάὰε ουπι οὐτίπεας εοθίτωξίο 
Ὠ(τβππαμε ΡΟπετε ροιηίς ἵπ 0η8 ΡεΓΙΟ- 
4ο Ττασίςυς. ᾖ.αηαίο πιοπεηίε, οᾖ- 
'παβις ιο Ἱερεπάωπι {α[ρίςαῦα(ωί καὶ 

᾿πῷδε γεῖμαι. Οαί εὐπι Λαιετίο [επ- 
εἶμπε, πα]αθῃΠε καὶ τῶδε γείµας. Φ0- 

Φήθος Λερεις αριἀ δίΤαΡΟΠ. ΙΚ Ρ. 
6οΙ, 5. Πατὴρ ὃ) ἀπελθεῦ ὥρες' εἰς ᾱ- 
κτὴν., ἐμοὶ / Πρεσβεῖο γείµας τῆςδε γῆς 

---- πο Ρίφιετ (/αμύοπ. 10. δεαῖ- 
6ε επεπάανἰε ἵη (αταἰεξ. Ρ. 54. Εξ 
Τα. έμεώ Που {επία Ρροβτοῖα, εχἰ- 
πίε ραιτῖσς γίᾷ, δορὂ. Γταςη. ν. 
166. Όεα. ἵη οἱ. 1492. υἵ Ὀ]αμά]8- 
τς Ετεος!ῖ [οσαίῖα νε]ατ αυέοιίτατε 
Ῥισά]το, Ροί[αίῇα ν]Ιάειατ Βωτίρίάεν , 
μαὶ τῷδ'. ἀπονέμευ. Ἡοτῦπι {επίεῃ- 

εἶεαι Ὠίοπ εχρτεί[Πι (Οὐτγ/. Ρ. 559. Α. 

Ψν, 552. σσ1. Τε τὴν τυρα»)’, ᾱ- 

ΑΡ; πο ΠσβστΈι ϱΘ1Ν Ε:8 

δικίαν εὐδαίωο1; Τιμᾶς ὑπέρφεν ] Βια. 
τα Βαγπες. ὑπέρευ, νεὶ ὑπέρενγε, φαοά 
βὁρτοραηείς ο αἰτοτίας αἰέία, Ἱερίβε 
Φε[ο]α[εω {(μ[ρίραδαιωτ: Ρίογο {- 
{ρεδμπι Εῑε ὑπέρφευ , ουἱρρε ϱμο” ἶπ 
Ι.εχ:ο νη]σατῖς ποη Ίπναπειας: Εε- 
«ὐερΗ, ἀππι Ὑπέμφευ Ρρει ὑπεράγαν 
πτοτρτειαῦοτατ, «46/1 ΥΙἐἑ τε[ρ]εἷς ὃς 
Γωγἱρίᾶςα ἰοςα» αμξ ἀε[ίρπσπιωτ ἵῃ πο- 
τα βατπε(ῖ, ὃς ἵη «Αὐτε[εί Απίπι, οἆ 
«4.0. Ῥειί ν. 8229 Ὡς οὐχ ὑπέρφευ 
ὀνητὸν τα «χρὴ. Φρογεῖρ" [μβγα πιοᾶιισε ν 
ὑπεράγα», Ἰ4 {ρίαπι ἵπ νεα Προϊβςας- 
{ε (ταἶπὶ, οαπίίαε ο Τ,εχίςο ΒΙΡ]. 
Οοἶῃίπ,. Ρ. 467. ἸΜ/δένγ” ὑπέρφευ" 
ΓΚρατῖνος (Ίνα οοτσὶρῖε «4. Πετίῖπρα ΟὺΓ. 
Οµτ. Ρ. 505.) ἐπὶ τοῦ μηδὲ) ἄγα», ---- 
Αἰιετ Ἠος ἵπ Ιοςο νοςεπι οερῖε δἱ]- 
έτοι βεβο]{ τεσρητ]οιῖς; τὸ Ὑπέρφου, 
σχετλιαστικὸ» ὃν διὰ µέσον ἔθηκεν' πο 
Ἱπεριο: {ο σεπ[ετῖ ἀεδετοι αά 1πά]- 
φηστίοΠσΠι [οσα ἀεβσπαπάαπι Ίπτος- 
εέυτς Τί τὴν τυραγ»ίδ’» ἀδικίαν, 
εὐδαίμονα.. Τιμᾶβς, (ἀπέρφεν) καὶ 
μέγ’ ἤγηται» «ἄντίαπις Βρ.έ, αν. ςῬ. 
ν, Ρ. 6ο6. τερκλέα ------- τὸ πεπριη- 
κὸς , οὖν ἄλλο, 3} τοῦτο τὸ δέγµα τὸ 
περὶ τυρθνρίδος , ότι τὸ µέ- 
γιστου τῶν ἆγαθῶν. Ππιι]ία ἀεάετας ἵῃ 
Ἐπεβίτίάϊο ς. ΧσχνΙτ. Λριά Ρίμέαγ- 
ερωηι 4ε Λιά, Ροῦε. ρ. 25. Α. 5. ΡΙΟΓ- 
(ες αθυ{απι νοςίς εὐδοίκω», ΙΠΕΔ ου]- 
ἀεπι ορἰπίοηας ρετνεπυ[βάπ, ποίῖτα 
Ρτοῇαπε Ευωτίρίάεα; Τί τ.τ. ᾱ. εὐδαίς 
6α τις. Εμτίρίάϊ ει, ηὶ ος » 
γετ[μδ, οπείι, ἵπ Αρρεπὰ. Ὑαεῖς. 
Ῥτον, Ρ. 389, νη]ραν]ε «1. δεροίι 
Ἡ γὰρ τυραννὶς ἀδυκέις µήτηρ ἔφυ. «4ο. 
εῳ ἁριὰ (Οἴσοπ, 4ε ΟΕ. 111. ς. 
Ἀχήι 
Ημ! ἐπίφια αἴφμρ ἵπ[ιάείε γε6πο » 

Ραμοὶ [μπὲ ὑπ]. [ 

Ὦςδ. 554. Περιβλέπεσθαι τίµιο κε- 
ος. ο ὸ μὲν οὖν. ] Ῥτοθειῃ εαμίάε, ἃς 

νετ[ως ριΦεςὀεηςῖς βπε τοδε» Γείαη - 
ἔυπι 4 Ρπίοῖδης, σοπιωωτεεαΥ ἵω τί 
δὲ, Ίος ἀὐίεπι τείετάτατ αά ΠΠεριῤλέ- 

πθ- 
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πάδθωι: ἐάπ ῥααυ]αα ᾿Παρμβεπάάτι 
οεπ{εθ, ἀμρίεχ τε Πατιατυτ Ἱπτετό- 
ατίο. ἸΜεπιίπεπι Ρυτο ἔοτε, ου] Π8- 

Ραιυτης Πε, Ἠἷς νϊροίεπι αάάἰ, {4 πηΏς 
1 ιποᾶίπι αἑειρίαητατ: 

-. τί δὲ 
Περιβλέπεσθαις τίαιό» κενὺν μὲν οὔν. 

Οιά αμειά ε[ῖ Πἱρίτο ποπ αγ ὃ ράζ- 
οπή πιό ὁσύο ἠε ἡλαπίς. Ἠαε αἷ- 
1μάῖι ΡΙωάτέρ. ἵπ ΟΥΥΙΙΟ Ρ. 996. Α. 
όν ἀθάγατον δὺν ἐμοὶ βὸν ἀφεὶς, ἔπὶγυ- 
ναῖκα θνήτὴν διὰ μὺρίών ἔτι κακῶν σπεύ- 
δεις, ὡς δὴ πέρίβλεπτος ἓκ τούτου καὶ 
ὀνομαστος ἔτι μᾶλλον ἢ 20ν. γεόµεδος, 
κενὸν ἀγαθὸν καὶ ἐϊδωλον ὀντὶ τῆς ἄλη- 
θείας διώκων. εἶται Γιηηρίάεη «εΠαπις 
ν. Π. {τ. 6, χι. ὅστις δὲ ἐρᾷ Φθονεῖ- 
σῦαι. τοῦτο δή ποὺ τὸ τοῦ Ἑρίπίδου., 
Περιβλέπεσθαι, οπεύδει”’ ὅτι δὲ τοῦτό ἐότι 
κενὸν ὁ αὐτὸς Ἠήριπίδης Φήσί. νετραήχ 
Ειτῖρίάα ΓΠεριβλέπεσθαι τεηταῖε Ίεία- 
πο (α[αµδοπις , ναι» πο ποπ ΠΠΕ- 
ΠΙΟΣ, αθΙΠ αιτη[ίε ἀείησερς ν]Γ 0]α8- 

τιΠπιως «Αὖγ ΟΤοπουήω: νι. ὅς Οε]ε- 
δεττ. Πε[Πειίηρ. αὰ Ὠίοάύτ. ος, 1 Ρ. 
σόα. Ψειρο 1εριῤλέπεσθαι Εγερεητ]ῶς 
ποππεη οσους Περίβλεπτος, ΠηΙ]το 
τας ε[ ΓΠερίπτος, οὔν]υπ ἀρά 
Τσάότ. δίς. χῖν, ο. 1. Ηέβεδίως ρεῖ 
περίβλεπτο» Ππιειρίετατἁσ. ἴπ φιοη) 2ΗΗ- 
ἡμή μ]έις Γηῖ εὐποετῇὲ, αἄϊαμε νε” 
Ἰμτῖ δοκτυλοδεικτεῖται , ἀοιται 6ΙῑάΙΠ 
Ἀπόβλεπτος (α/αδοπ. εξ. ΤδεοςΣ. 
Ῥ. 949. Ὀ. ὅς Πκετεθι[. «ὰ Ίβα. δε- 

ἵης, Ἡτ Ἑρ. εἰ. ἵπ Βωπριᾶϊς Ηεουῦα 
{οἱθεπάιπι ν. 454 Τ ναιξὶ παρύένεις 
π ὠπέβλεπτος μέτα. [αρτβίορίαίη 1 
ἁμουίς 0ος, περιφανῆς , ἵπ Ἀπο πέρί' 

βλεττος" ομῖω5 ΠΠατσο {εποΠοτ ρισῦοῖ 
ἃ Κἰπρίο νυ]σαυπ νυ1ί Υάσμητη, 
»Αποβλέπεσθαι ΠΙΟ πιαθῖς ΕΓεαπευτᾶ» 
ας, ἀὐαπαι γετδαιῃ ΒαΠρΙάευΠη, 

Ὑς, στ. Ἐπεὶ τάγ ἀρκοῦνό' ἱμανὰ 

τοῖς γε σώφροσῳ. ] Βατβε[. Υα]σανίς 

τοῖσι σώφροσῳ ὁ ΟµΠΙΑΡΙ. 694. πῶς 

Ἰεέίο, Ἰισει ἀῑουδίς (οάά, Τ,ε14. 1: 

τηαια», ἴδίπει αἰτο, νείας πια]το ἀθ” 

εθΗδὲ, ΙόεῦΠ! σόάέτε ἀσθαῖε: τοῖς 4. 
σώφροσιν εΏι ἵπ Εάά, νει. ἅ ΕΙος, 
Οοδά, τπι οραὰ Οἱεῦς. «εν. ϱίτοΠι. 
ντ, Ρ. 751, 5. υδὶ, εὐί νετ[α {6- 
ὀεπὶ ἠοπ Ιπάϊσαταπε, ΒαγΠε[ως, ἄάεπε 
πηϊπΙπιε ἀεσεραι οπηΠίαπῃ , ΓΕΠΕΠΙΗΠΙ 1Π- 
τος Ιπσστίθ ἐασαράἰα ΓΓερ]πεητα οο]]α- 
εανίε, ν. 397. Ρ. 514. Ἠῖς Ρ8ηε ΡΙΟ- 
χῖπια 6υᾷ Ρο(αῖε, {πε ε Βασξμίὰ ν. 
266, 5607. η «ίοῦςο 06/Ποβὲ 
Ρ. σ14, ν. 41. νυ]βαῦοτατ Ἐπεὶ τάγ” 
ὦ, {. τοῖς σώφροσι. Οπγοῦίμς Ροβαἱετοῖς- 
γὲ ἵπ 00. ρ. 48α. ὃς οἰμοίς [εά Ἱπ 
Λάποε. αά Πήαήῤ. νι, 27. τοῖσι σώφρο- 
σι, ΠπεΙΙογεπ Ἰεξοπειιπ 1ο. Ρτίοαις 
{ζααϊτης 1π τ Τΐπι. νά, 6, ----- ἱ9 
Ιπ υπο νεα οο]]οσατίπι 2/ε ΠΕΠΗπεΠπΙ 
οβεῃάει: νίἀ, 1ρ).: Οεὰ. Ίπ Οο1. ν- 
ατο. Οεά. Σγί. νε 1045, Σοῦ ’, ὦ 
τέκνο), σωτήρ γε, Νο/ίτο ]ο- 
οὐ Ρτίας γε ροπίτᾶτ πρὸς βόδι χάσρῳ» 
δίας'. ΔΙέετηπΠ ΙΠ τοῖς 5 σώφροσιν ΕΗ- 
ΡΙαΠηπ βοδεί ἐρτερίαι , Πσπίβσιπἁ 
εετίε., [Αεηι : ὅστις Φε σύνεσιν ἔχει κ 
Φμἳ φιάεῦι [αρίεν [πρε τεευτηήέ δρυά 
Ηεγοάοί. 11 6. ν. νΙΙ: ὁ. πιιϊχ. σε 
αρᾶά α]ίος Ιερίεατ ἅπασι, Μοῖς ε σώς 
Φρόσι. [εὰ αάβεταπῃ Ευρίάεα φαφάαπῃ, 
τπτ οππίς Ἱπ'ρο[ενυπί το]]αταΥ ἁποῖτα- 
1ο. ΟΥ. ν. 028 Ἰκαὶ τοῖς ΥΣ χρηστοῖς 
εὖ λέγει ἐφαίετο, ΑΠἄΤΟΙΙ. ν. 04 
Χρὴ τοὺς γε νοῦν ἔχοτας. Μεᾶ. 
ν. 1960, “Η τις γὲ σώφρὼων' πιυμετί 
Ποη οὐ]νίδ, {εὰ σσ Φισέπι πιοῖε[ἑά 
[ες νεὶ [αεπι πιο ε[ία, Βάσει, ν. 
α{8, ὄγε σώφρων. δόρρ. Ἡ]. ν. 467. 
Ὀ9δ' ἂν σὺ, σώφρων Υ᾿ οὖσα, ΠεΦΗὲ 149 
φάει τεξῖε [επηίτες: ἵπ δορῦ. Οεά, 

Έγι. ν. 507, γ Ππετομάπι: ὅστίς 
δωφοσνεῖν ϱ'' ἐπίστστοι. Ειωίρ. Ὀι8γε 
ερ. ὁτοδ. Τῶν εὐσεβούντων. οἳ τιὲς Εξ 
σώφροσες, ᾿Βρῷν. ΕΙΠΙΡ. αριά Ε/εΠί. 
«Αἱεη, τν. ΦΙΤΟΠΙ. ρ. όοἳ, 98. ΠΙΤΤΗΗ1: 
Πἱοεί ἀε[ογπιεΙι. Ἆρὴ δοκεῖῦ εὔμορφον εἲ- 
να, τη ΥΣ νῦν κερτημένη" | Οὐ γᾶρ 
ὀφολμὸς τὸ κρῖρόν ἐστι), ἀλλα νοῦς,.. 
αάαϊατ Υύνσι Ρ]επᾶς ετῖε τΓοςμαϊσς: 
ή Εκοξτρεί Ῥ. 455δ. οιηΙ μπι πο 1π 
π 2 ῃος 
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ποεῖς (ωρρίσε Ρ. ο6ο. (γοέμε: Οὐ γὰρ. 
ὀφλκλμὸς, τὸ, μ2ρφὴν κρῶον ἐστὶρ. ἄλλ᾽ ὃ 

νοῦς. {οὰ αἰτειάσπ, γύναι, οςτ α 0ἱε- 

σιρπίο Εμετῖτ ο) Παπ, Ραϊεῖ. ---τ------ 

Νοππιποσαι (αησα Ἱαρίεατ» ὅς τεᾶε 

αὐἰόειι, εείαπη {η [βορι4εἰδ, τοῖσισώ- 

Φροσι. νε]ατ ἵη Ηἱρροί. ν. 1ΟΙ3. ᾽Αλλ’, 
ὡς τυρα»νεῖ ἡδὺ τοῖσι σώροσι»» [εὰ αἷ- 

ειπε τέβπαΤε ἱμεμπάιη ε[]ο εα[Μὲςν ἃτ- 
αὖς αὖἆεο ΠΒ 9 οἱ Υὲ Ἰοευ μου {65 
Ῥετίε: {εηεῖτί Ρροίἶμ5 ροτεᾷ αὐαπῃ νετ: 

Ὀἱς εκρ]ἰσατῖ Ιοσυτ]οΏίς ἀῑνετβτας: οἱ 

σώθρονες .βροτῶν Ίάεπι ε[ ἃο οἴγε σώ- 
ὤρογες Παιριιαῖτεν.. δορῦ. ΡΒΙΙ. ν. 4οᾳ, 
Οὐκ ἐνθαδ) οἱ πλοῖ τοῖσι σώφροσι βροτῶ»" 

αι Οοαΐσε Παυμίε Βομίοε]εον ΡΙ47 

τες, Ει[αιδίω Ώςο {οΠριυπι νετίαπη 
αὐσίετ οχεἰτανίε: Φόρος τὸ ζεῖα τοῖσι 

σώφροσι βροτῶν» τεξτε Ἱερίτατ νε]αε 1η: 

σετ! Τναρ. {επατίας Ίη Ἠχο. 6Το7. Ρ: 

46σ. ε Ρίωώ, ἂε Διά. Ροῦτ. Ρ. 34: ΔΑ. 

ἀε[οτίριας, αυἱ [οητοπιίαπη , ες απο: 

τος, «οοβῥοείό  ορτίπιε οογ!βΙῖ 1Π 

Ἠαπο Πιε]ίογοπῃ: Θάρσος τὰ θεία τοῖσι 

σώφροσι βροτῶν' Ρἰωνατεῦί οοπιπιοβ αι 

πιοπηίπἰ» παπι. πο[ί 4ποαιε νεγ[ας 

{επτεπτίαπι {ο εχρτε[Πτ 4ε Οωρῖα. Ρι- 

νὶε. Ρ, 524. Ε. ἐπεὶ τοις Υὲ 2097 ἔχουσιν 

ὁ τῆς Φύσεως πλοῦτος ὥριστα, 

9. σσ8. Οὖ τοι τῷ χρήκατ' ἴδια κέ- 
πτηνται βροτοὶ, σύο. ] Γερυπιατ 

μὶ τὸ {επατί ο. οἰοὐσειι ΄Γἱε. Χοῖῖ. 

στο, 6. Ἱπ Ποταπ [εευπάο Οοἆ. 
Ε., Ρισείοτε: Τὰ το) θεῶν δ’ ἑλώτες 

ἐπιμελεύμεβα:. ἵπ οαἱῖτα Ἱεέίοπο ομσι 

οριοτῖς οοη/{ρίται Ρ]ω. Οοπ/{οΙ. αά Α- 

οἱ]. Ρ. Εἱ6. Α. Οὐ µόον (ὥς Φητ 

Οὐριπίδης) τὼ χρήματα οὖι ἴδια κέκτη» 

ται βροτοὶ, ἀλλ ἁπλῶς τῶν ἀθθρωπίνων 

οὐδέν , διὸ καὶ ἐπὶ πόντων λέγειν χρὴ, 

Τὸ τῶν θεῶ ἔχουτες ἐπιμελούμεθα, 

“Ὅταν δὲ χρήζωσ’. αὖτ' ἀφαιροῦνται πᾶ- 

λυ. 

οὐ δεῖ οὖν δυσΦορεῦ, ἐὼνν ἃ ἔχρησαν 
ἡμῖν ὀλίγον » ταῦτα ἀπαιτῶςιυ.- 

Ἑωπίρίάοίς οοβιπιοάς Γαπε 0 Γιαν 
Φίη, αά Πνται, ΕρίΠ. Ρ. 476, ἃ «4- 

προς 

Α:Ὁ ΝΟΟΣΤΑΚ ΙΟ Ν.Ε 8 

ἀμόη Σο[έως αά Ἰιμείαπὶ Νἱβτην ᾗν. 

|. 

] ν». 561. [.0 δ' ὀλβος οὐ βέβαιος » 
ἀλλ ἐφήμερος ] ΕΠ 1]ε οαἱάειι Ευτί- 
Ρίάαε νει[ας, {εὰ, Ἡε ορΙπος , εΧ αἷῖο 
ἀταπιαίΕ ΡΙΙπΠΙΠΙ 84 πιατσίπειι α Ώι- 
ἀἱοίο αιορίαπι Πίο αἀποίατας οὗ αά- 
ΠηΙτατεπη ουαἴπάαπῃ [επτοπεΙατυΠῃ , ἀείπ- 
εερ5», αἱ Πειῖ {οἶοι , τε]]ααῖς Ἱπτοτίει- 
εδ. ΡΕπαπι Ρχορε πη]]ας εί Ίπιες 
παπα νετ[αῖα, αίμα ρτοχ]πῖ Ῥιῶσε- 
ἀμπε (χο, { ρεπΠομ]ατίαν εχρεπάση- 
τάς» πεχυς: ΠΠοταπῃ {οητεητία ραμςῖο- 
τραμς νετοῖ εκρτε[α Πο Ἱερίιτ Τη 
δυρρ]ΐς, ν. Σ44. ------ οὔτι γαρκεκτή- 
µεθα Ἡμέτερον αὐτό' βγοβρτία ΠΟΠ Γαηξ 
ῥΙΠΠΙΠΑ Ῥοπα: 7 Ιαφιε πιαπεμρίο πιωέ 
4αἴμτ ν οπιπῖ Ρις 11, Ιιιετεῖ. ΕΤ, Υ. 
ϱ93. οτί νετίας {επίας ει, δή- 
πιαπᾶς 0βΕ; ΠΟΠ ε[]ε ἀμγαδίίεςν «ΟΠΙΙΑ 
μπας δι εωαπίἰάαε» ααῶ [απτ αιίᾳαθ 
ἀϊνετά ρεηετῖ. ῥεὰ ττε Ἰ[ος [εΓᾶ- 
το ρ;Φεεάεηῖες ροίετας ειῖαιηῃ οἵηῖ- 
Π[Ε Ιοσα[ῖε; παπι ποῃ πιυ]τηπη νο]εης 
αά Ειεοσ]επῃ ΙπονεΠάµπῃ: [ος { ρες- 
οατυίῃ εί , ε[ῖ 1]]αὰ Βιέρίάϊες 9 ΠΕΠ 
ἵ8ππεη ατ ετεαπῃ ΠΟΙΙΤΗΙΠ 1η μας {646 
νει{ωπ] σο]]οσα[ῇ» ποπ Ῥο[ απ ἵῃ απῖ- 
ππμΙη Ιπάμσοετε: Ρἰπίατεῦις παπο αάλ- 
Ραῖς Οοη(ο]. αἆ Αροι]οῃ. Ρ. 104. Λ. 
εἰπόντος Ἑὐριπίδου., 
Ὁ ὃδ’ ὄλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ” ἐφήμερος" 

καὶ ὅτι, 
ἸΜικρέτατο τὸ σφόλλορτα" καὶ µί’ ἡμέ- 

ρὰ 
Τα μὲν κοθεῖλεν ὑψόθεν, τὰ δ' ᾗρ' ἄνω" 
Ροβτεπιῖς ἀποῦις Ιασυΐς μης ριδΠ- 
χεται [μγρίάεςς 
ὉΟρᾷς τυράννους , διὰ μακρῶν ἠυδημένους» 
Ὡς σμικρὰᾶ τὰ σφάλλογτα" 
ους [οενανίε ποὂί δίοῦαεις Ρ. 559, 
ςο. [ου οιπεπάανῖτ ὅ εκ Ίπογ6 
Ῥετίευπῃ ἀοσαίτ Τ0. σαἰαχετ. Α. Μ. 
Ῥ. «δρ. ΧΙ, ΙΠίτ, 60 ΙΑΙΠΕΠ ΕΓΙΟΠ69 
αιοάἀ νετίαπι αρ. Ῥίωι. Ὁ δ) ὀλβος οὗ 
β. α. ε. ε[Πο ἀῑσαι ες Εμτρίάαε 51ρ- 
Ρίο, ΜΙΠί Πο γΙάειαΤΣ ποίμαπι να 

μι 



ἽἊν ΕνατΡΙΟΙΣΡΠΟΌΕΝΊΙΕ65Α5ς. 

Ταπι εκ οοάεπι Ιποπὶς Εὐπίρίάεας |ο- 
εο Ρειίτωπι», αωἱ Πο οἶιπι ΕάετΙε ]ε- 

μ5: 
Ὁ δ' "ολβος οὗ βέβαιος ν ἀλλ ἐφήμερος" 
Ὀρᾶς τυράννους, διὰ μακρῶν ἠνξημένους», 
Ὡς σμικρὰτὼ σφάλλον τα καὶ μί' ἡμέρα 
Τὸν μὲν κἀθεῖλεν ὑψέθεν, τὸν δ’ 1ρ) ὄνω. 
πυπο ἀοπι Παπ]Γεβα πιοχ αάρατες 
γατίο, Ρτορῖες αυαπι νετ[απι ΒΙμστ- 
εως οπι]{ετίε ΙπΙεΓΠΙΕάΙΩΠΙ , ος οπηίς. 
{ο πιατατίτ {εα οπής ΙΠΙΙάΠ. Ὡς σμι- 
κρβ τὰ σ. ἵω κρέατα τὸ σ. Ώοῦ αΠ- 
πιαάνετιετθητ Π]μὰ σαἴακετις ους Πἰ- 
1εγεδιι/ις ἵπ Ῥύαεάτ. 1. ὓ. Εαὺ. 1. 
Άν -σιε οὐίίαε, Πιτ Ρτίπιᾶ {αεῖε Ρ]υτί- 
Πημπ ΟοΡεΠο νἰάστειυτ οοπΙεβατα, 
ουοά ΙΠερίευτ δρυ δεχµιπι ἑεπιρίγ. Αγ- 
τερρ. χι. δ. 54. Ρ. ΟΙ. ΙΡ 
Ὁ. ἂρ ὄλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ᾽ ἐφήμε- 

μασ 

Εξίστατ οἴκων μικρὸν ἀγθήσας χρώογ. 
Ίε Γας αμΙάεπι οΟΏΦτεηῖ, ηεαΙε Ρο- 
εμεταπε αὖ Εμτρίᾶ, οοπ]μηβί ν ευ] 
{οτιοεπά!ϊ οο]ος τη! {ατί5 ν]άετΙτ ηο- 
τας: ἵπ Πὶς Ὠατετεπής, Π Ρετιήτεε 
Εωτίρίαςς Εἰεξίτας Ώπο σοπιιποάαπι 
Πιρρεάίίας ν. 912 0. . 
Ὁ ὁ” ὄλβος ἄδικος , καὶ μετὰ σκαιῶ ἕυ- 

νὼν 
Ἐιξέπτατ᾽ οἴκων, σμικοὸ ἀγθήσας Χρό- 

127. 

Τς (ω[ρίσοτ {οπρβ[ε «ποφυα ὁελί μη 5 
Ἀπτιουαίάπη αὐ{6Ιῃ» Πα ττδη»/οΙΌεῃ - 
τε, ἄἱεοτί νετ[α! Π0Ι ποῦοισπι Γοτῖτο 
ξοτταπα {αρρο{ω]Πς ποίίτωπ. 

9, σό2. "Αν ὃν σἳ ἔρωμαι, δύο 
Ἀέγω προθεῖσ’ ὅμα, } Ἐκ ορίίο / εἰ. 
Οος. ὁ Εἰθτ. λόγὼ τεςθρῖ , ὀυἱκον, 
ΡΙΟ λόγους" Ίτπ Πδάειη τεξῖε εὐπι νυ]- 
μαιῖς Ραά. {είμευϊη εταξ προύεῖσ’. ιά 
αίϊ βτοβοπεπς: αὐοά ἱαῖας Ίοσο εεῖ- 
τίες νἰτ]ο[ε Ιοσίεήσ, ἔοτες ἰεσεῦατυΥ ας 
1π [εῖά. π., Πς ἵη Απριίεῖς ΙΜ{Π. προσ- 
εις’ ἅμα: µος Κιπβίω ειπρμίε, ὁύο 
λόγῳ προσύεῖσ᾽ ἅμα ΙΠτεΓρτοῖαΓυδ ο {π 
ειάε οΤΑΙἴΟΠΕ δέπα εὐπιριεβεης: 8ἴτηυδ 
τα λόγῷῳ βραιβςσῦΙῖ , ἴπ ἐΦάΕΙΗ οἵα:(θ. 

5 

18 1 προσθεῖ’ ἅμκ , ὑἶπα εοηβἰεδεη:. 
Όπα Πκατα ἀε]επάα ε[ Κἰπριί ποια , 
ου], Ρίοριετ τοῖ εατερῖα, αμ πο5ἀθ- 
εὐίε ε 0ο64, Ρρεεσαῖα πο Ρρ8ᾶςσα ζοΠ- 
ἁοπαῦυπε Φιλευρπίδειο, ΝοΠ πια 
εωτρε Οταςί ππαρ]{α]ῇῖ Ρρεςσατυπι ἵη 
ποο νετία Ρρτοίαε ἵπ τοσεπι]οτΗίΏ 
ΦΕΠΟΙῖ αά Ρίπά. Οἱ. νι, ν. 83. Ρ. 
79. Α. Βπε, ὥσπερ Φαμὲν ὑβρίζω 
σε ὕβρι' οὕτω καὶ ἔρομοίσε λόγον. Εώ- 
ῥιπίδής, “Αγ”, ὃν σ’ ἔρομοι (ἔρωμοι) 
δύο λέγω" [ατε Ίῃ Π]ϊς Πιϊμεπιοάί ρ]α- 
τῖπια, οὐ {αε]ας εΠει πε πιοπιοτοτὶ 
ουίάεπι. Ἐκ {εαισπι! {επατῖο 
564 ποταπι» Ιπιετγοσοπαϊ Κἰπραίις {α- 
Πυ]εταῖ ροῦ Ἐρεῖς τυραγνεῖ)" «Κἰπρίο 
βΒαιετίως οά[οπεῖτασ: πευίεσ Ίππο ππορ 
νεις [εη/ης ε[ὶ αροτιἩς: «σε [το ἵπ- 
1ΕΤΤΟΡΕΠΙ. ἄπογωπι απο οβιίοπεπι, 1ἰ- 
ἵΤΗηι πιαἰέες γερπατες πεί /ετυατε οἰυῖ- 
Μαΐεία, Ἔρεῖς, τυβα»»εῖς ἀῑεειπε : Τε- 
ὕπατε ο πια]]εὃ πει ματη {8Π68. 
Ὁοηνεπίε εοπείταιῷ ΠιαισΙ βραχνλο- 
ία, 

Ὑς. σόδ. Ὄψει δσμα:)ὲν ἅστυ ϐ-- 
βαίων τέδε"] Ρια νυἰσαια πειπ]ηῖ Ρ'8- 
οεὈῖτ, ἄστυ Θ/β.1ον τέδε: φασά ε[ὶ ἰπ 
Ε]ογ. Ο0ο4, πε οιῖ αµτεπῃ 6ος οοἱ]α- 
τυ5 αἆ  υης Ίοσῦπι 1ε/εὐγίς Ἱπ Γπευ, 
γ. 479 λοπάξει ἄστυ Ικαδρείω" 
1Π πι ΙπόΙσοτ ρει(μΣβοπεΙΠ» ηῖς οἶίπι 
{αγῖρταπ βαίΠο λγπασθεν., εἰμάειη «46- 
/εΕγιεί ἀτοπιοτί Ιπροίίεπε, Πο τυης 
θα ΠΠΕΠΠΟΤΕΠΙ , νοτίας ά 11 ------- εὖ- 
τὲ πόλις ὀαμασύμ. ὃς ν. Τ7ι, Δέδοιμα 
σὲ σὺν ῥᾳσ.λευσι ΠΠ) πέλις δαµοσθῇ. ἰ ὁ- 
πϊτατ Ίῃ Ρετῖς ν. οΤο. ----- πᾶς ὃ) 
Φπώλλυτο Ἀτρατὸς , δαμασθεὶς ναΐσιτιν 
ἐωβολαῖς, -------: Ψει[ας σό7. 8. ς 
εχρτεβήι ἵῃπ Ριαπ]βῖ-δεπεεα ν. 571. 
ἅο. Μαϊτε αὖ ἴρίο εὐπίισιση χαρίας 
{πι αευμς οὔίεπα πες Ἱπιροβία Ιαν 
υεί 

νε. σόο., στο. “Ὁδυν, τὸ 
ὃν ζησεῖς ἔγει», [1εγήσετοι 

Ηοιωῖη γειίαμσι 
{ε- 

το ὃν ὅ 
ώς . ' 

σι, Φιλότιμος ὃὲ σύ. 
Νη 3 
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(οουπάσς Γρατίας 6Π δε Ἱπβεείας: ααοά 
{ουβΠς νὶάἀεεί ῥοτεῖ Κ. Ῥ. Βτηηιοῦ 
Ἔμεαιτο (πιας. Τ.1ν ρ. Του ΙΙ. 
Ίη ρήοτα., ῥιο΄᾿Οδυνηρὸς, οἶῖπι Ιεξταπα 
Γωήῇα Δαπαγηρὸς δεβοαβα πιοραῖς: 
ασά Ἰσέιίο ναιας ὁαἴπιαβο ρ]ασαί[ε ἁἱ- 
οἵτατ αρυά 1,απρέωπη ἵῃ 8ρθ8ε]πῖ. Ρ. 4 Τ Το 
Μὶό νετο, α Βαγπέ[ο Κἰήρίοφαα τεέτε 
Ροβιασι, ἆν' ὁ πλοῦιος , τεῖῖσετε ΠΟΠ 
ἀέραεταυ : να]ϱο αιίάεπι ἵπιαγοσας 
ρα, ἄρα οοπε]ά!ς αἴφαππεπταςίο- 
πσπι; {εά Ἠος  αἀβιπίιαπαί Παπίβσαιτα 
Ροβεμπ αρυἀ Ροδτας, εὐϊείπααε Υε- 
{ως Εψ]]αραπι Ροβα]αι Ίοηβαπ , ρα 
οἀσαύα Γοοεπάμπη, ορείπο ἀεοειπίς 
ΕΡΡΗ, Ίπο. Γ Οπυϊίις Ὑδηπο ΟτΙε. ρ. 
907, ---- Φοπο]ία[τες ἵπ Ἠπαπο νεῖ- 
ΓΗ, ἔστι δὲ, Ιποπῖξ, τοῦτο συµπέ- 
ράσµοα τῶν ἄνω" εβτερίε: νειίας απίπι 
Πίο [οσα[βα «οπο]αάἰε αἀναι[ας Ἐτεο- 
οἶσπι ἀἱκραταιΙου σαι: 
Ὀδυνηρὸς ὁρ' ὁ πλοῦτος , ὃν ζητεῖς ἔχει. 
Θοϊοίαᾳς ΡΠαπὶῄατάπι Ἱπτεγρο]ατοί α- 
Ἱεσίε αά ης Γεαμεπιία , 1 ενήσεται Θή: 
βαισι, {εηϊσει ὀδυνηρὸς ὁ πλούτος, ΕΣ 
Πευίς.ροτία5» αάαπι Ετεοο]! 9 αὐδπῃ 
Εἱαίάαπι, ααοά αἀάῑΓ, Φιλότιμος δὲ 
σύ» αὐυ[ιτάίας [α1πςη» 6 5ΟΠΟΙΙ6 νᾶ- 
τίαίῃ οτηοπιῖς Ιεέτοπειι Φιλώεικος , 
Λαγπεβί «οἴηπιεπίωπῃ. δἱςείπε ἴ8ῃ- 
ἀσπι οοπε]ιάετεοι ερτερίαιη αΓσΩΙπΠεΠ- 
τατίοπεπι Ιοσα[ία, πος απ εβϊσετεῖ 
απ απῃ Ῥοτυῖη «οπ{ε(άεῃς» Ειεο" 
εἶεπι οῇῇο Φιλότιμονς [εὰ Ίος Ιῃ 1ρίο 
Ίαίῃ Ρο[ιεται οτατῖοπίς εκοτάίος Τί 
τῆς κολίστής δαιμόων ἐφίεσαι Φιλοτι- 
µίαε, παῖς πες περα[ει Ειεοσ]ε». 1 
σοοπῇβσ]ε Κεσίπα πιαϊεΥς ΙππποάξειΒίαιι 
τερπαπά! ουμρ]αἰτατειη Ἠεεοσ]] Εατάταπα 
ὃ οἰνίρας Ιαέταο[απι: 
'Οδυνηρὸο ἄρ' ὁ πλοῦτος., ὃν ζητεῖς ἔχειν. 

9. 57ο. ᾽Αμαθεῖς "Αδρωστος χάρι- 
τας εἴς σ’ ἀγήψατο ] ἵπ ἀάοῦις 1.εἰἀ, 
οοάα. ἵπ Οαπιαστιςσ. Εοτίβῃπ ἵπ α[ῃς 
Ρα] δαδ, Ἱερίεατ εἴς σ’ ημείψατο" 
Θμαπι χάριν δς χάριτας ἄμείφασθαι, 
αεεερίη Γε[οττε Ὀοπε[εΙ, {οἱΕΙΠΠΙ8 

ΑΡΝΟΤΑΛΑΤΙΟΝΑΙΟ5 

{πε δτ ποτά βοτπιά Ἰσάυμσπάϊ , Ροΐεταξ 
Ἰ]αά ἠμείφατο Εταέυταπι ππίπας απῖπι- 
αἀνειτεπιί πηῖτωπῃ {π ποπ αά σ]απ- 
ἀἱεὶ: {5ά εο ἴαπιεα Γα[ρϊοϊοβοτ α[ιααῖς 
Ρ{Πή1 εεπιείε ποναπά η Ππάΐσατες. --- 
αάριτας εἴο σδ' ὀνήψατό , νει Ἱπν]ίς 
Οσάϊσίριμδ, οΠηπίπο τεηπεήάαπι ε[ῇ : 
ὀφάπτευ τιὶ τὴν χάριν ν νεὶ χάριτας εἴς 
τα ὀνόψασθαι Ἱεάεπὶ αεεεβίωπι αἰοιξ 
ποιατ /έΓετγε δεπεβεμα. ΤΠ αἰτετο 
Ι.δἰάεήᾷ Ο0οά. Β νεΓΡο ἠμείφοτο νειθ- 
Πδ Ιοξεοπῖς πο αά[ογίριαπῃ Ἱερῖτατ 
ΙΠΙΘΕΡΥΕΓΑΠΙΦΠΙΗΠΙ ἀνέθηκε' αυοά Ίπ 
5όΠο/ίς ειίαπ ε[ να]ραιίς: αδῖ ρις- 
τεζοα Ἱοροπάμπι περήψατο , αποάφμΕ 
{ωρήϊαῖίατ ἀε τ{βηΏατα νετδί πρπ]βςα- 
τἰοπέ (νεκιπ]ήο Πτ, πεο πα, πυπς 
ΠΟΠ ἁἱεριιο:) Ἱεθίοπεπ οπηπίπο τᾶ- 
οδριᾶάπι {ροθνε: χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψοι 
ὃς ἀνάψασθκι Ειεαπεπιαπίέυτ. ἙἘς ος 
ΚΙΡΙᾷαξ Ίοσο ἀε[αιπταπί ᾿Ανήφατο 
Ηεβεὐίῖω οχρ]ίεαι προσέθηκεν, ἀἄνεθη- 
Κεν. 

ὃς, 474. ᾿Ασύνετα ο’ ᾖλθεο κοὶ σὺ 
πορθήσων πόλινε] πορθήσων Πάτρας) 
αὖοὰ εχ]ραει Οεποππαις Β{ε)ῖ Ριαρ. 
Ένεῃς. ντ, Ρ. 25ο, 6. πημί ο πιά εβὶ 
Ρεγρίασει. Οοπίτα νετία 576 Ίδρεῃ- 
μπι αἲβΙΕΓΟΥ ἑλὼν πόλῳ 5 αἀποάμπτ 
Ρτοσ]ἱνῖ Ιαρ[ά {α[ρίσογ ἵπ νετ[υπι ν]- 
ὀἰποταπι ΒΠο νοσος πάτρο» ὃς πέλυ {[8- 
4ες Ιηνίσειι οοιηπιητα([Τες αἰτει] Ίοςο 
πόλιν Ἠαῖο νεταὶ πότρα» πῃι]το ε{ῖ. 
αοσοιμποβαξἰμθε νἱά. «1ε[εὐχΙ. Τπευς 
ν. 588, 5οΙ. δορῦ, Οςὰ. ἵπ Ὁοἱ. Υ. 
1/16. Φέπεζα ΕΠῶπ. ν. 555, 
πθν ϱτεεοῦν ΓεΤτο γι Ῥαϊτίαπί ἄδ Ρὲ- 
πας. 

νς. σ76. Πῶς δ) αὖ Ματάρξη θυµά- 
τω», ἑλὼν πάτρων» ] Μοτϊρίετατ, πὶ Γα]- 
Ίος Εμτρίάες: 1ῶς ὃ’ αὔ κατάρξεί 
θυμότω»», ἑλὼν πόλι5 ΦἱΟΠΙΟ(Ο ὦώετο [α- 
οτα τεαηερίσαδετἰς ο τό εαρία» 0, 
ΚΙπρις ἵπ ποςῖ, ΟπΙΠΕΡ Ἰπαβίεν ἐἷ- 
Ὀνὶ πρτε[ι κατὰρξγ ἱεριιηῖν 0ΠΙ36/ ωδ- 
τό (Οὐάΐεες ᾖΦιί κατάρξεις, φιιθᾷ 18” 

Ιέμς 



ΙΝ ΤΣΗΛΙΡΙΡΙς ΡΗΘΕΝΙςόΛἜς, 

ἵδι οἰδί οι Πίο ογαἱρηί εὔηφε- 
4Ηο6, 18 Ηία εγαστήσεις, γράψεις, ΤΠ. 
4πε ῥοῇια ἐπάίραμί. ἂἁ Οοάΐσες ΑηΡιι- 
σ.ποξ, απῖθις υ{η5 ε[Π, αεί ροίαπτ 
ἀπο Τ.εἰόεηίες, κατάρξεις, αυοά Κῄπ- 
εί Ἱπ εοπτεχιπ ἱπτηες Ἱερια/{εη- 
τοπτες 5 ουίπ {η[ρίςος Ίάεπι Π]]ιά ἵπ 
Ριετῖδααε ΜΠ. τερετσπ 1πς πε Πΐ5 
ο. άειῃ εχοερεῖς» αυίδης 4ἰάμ ρτίσιυία 
ἐυῖτ υίαςς ας αἆξο ἀοάί σοττεέζοτῖ 
Γιοτίε ρατ2ρξῃ. Ατιϊςζα νειης Γοπριῖο 
Εμῖτ Πωτίρ]ά ὤγο κατάρξει ιοὰ ἵα 
κατόρξεις «οπππϊαζαπι Ἠλο ἵπ [εὰε 
ους τοπάεπῃ πιτατεταγὸ ΊΝοι Ίσποτο 
κοτόρχειυ τῶν ἱερῶν ποππαπαυασ αρα 
τεσεπίΊοτες Ἱερι, νε]ατ αριά ΠΗείίο- 
ἀὐγ. ΤΙ, Ρ. 12159 38. 1295, ἵ4. Χ» Ρ. 
469, 7. 111, Ρ. 1379 δ. ΡΡΙΙοπ. ]μά. 
Ἱεραι. Ρ. 1026. Β. αὐτοὶ κατάρξοµε» 
τῶν θυμάτων οἱ καλοὶ ἑερείς. Βδεὰ αι[δὶ: 
εατί [πετα, νεὶ πίτα {οἱεππί οἰδίπιαην 
{πιπιοίατε νειετῖθυς «ἀἰσεθαίιιτ Εοτπα 
πιράῖα κατόρξσσθχι», {επιρετ αυτεπῃ δω 
τἱρίάΣ, ἄσιε οά {βστοταπι σῖτως ἵῃ υπί- 
νει[υπι ἀε[οιρεπάοδ» Πς αἆ που νεΓ- 
Όσπι υ/τραπάσσῃ ναϊάε ρτος]]νί. Γι- 
τγρίᾶαε Ίοσα Ρτοτυίε» Ὑετοῖααε ν]πι 
μιά. Κωετι εἰεσαητετ εκρ][ευῖε αἆ 
«“τί[οβὺ. Αν. ν. οξο. Οἱ ρτῶτετ Ἱ]- 
Ίμπι Ἱεσετε Ηετ[ἱε] ιο εἴιαίος Ἱπ 
5εμο]. δὰ «πίβορυ Ῥιατ, Ρ. 419, Βι- 
ἄπεμπι Ἱορτ]ὶς» ΜΟΥ/: δοἰαμηπῃ α 1.1- 
εἰαπὶ Φοπηπ. 8. α. ὅ αἆ Πηῖως Τοχαγ. 
ς. 6, Οειεοειγ. { Μ. 6επεταπι; Ρἱα 
τα νειεταπ] Ίοσα ποπ τεαυίτες: Ειτῖ- 
Ρίάεα τΑπιεη αάάαπτατ α- Κπετο αἶτα- 
τῖς. Πετας]ά, ν. 590, 6οΙ. 1ρΗῇ6. ἵπ 
Ταυν. ν. 11σσ. ἆε [ρηϊσεσῖα, πιήι 
41η τῶν ξένων κοτήρξατος ΟτΙά. ΕριΠ. 
ἑ Ροπίιο 11 Ερ. 11. Υ. 73. ὁρατρῖ 
σφια εαρίος Ιμ[ταὰ τα]α /πεετάυ» ν 
ἕ-----Ἱδ. Όωπιφμε ῥαταῖ /αετιρα (-α- 
τάρχεται τοῦ ὑύμωτὸς) ἀπ οεἰαὶ Τε]- 
Ίυτα οὐΗες ὅς: "ρθᾶ στ {6- 
ουΠάαΙ1 ῥρει[οραπι «ατόρξει [ετ]οί πια- 
1π Ίος Ίοσο, οὐ α «ατάρξη , Ἰανς- 
πες υτ Ἰπιε]ίσαπε, νετστεπ μαης 
ζω. ἀῑίσαπτ ιειπροτίς Ειτίρίαεί {ετί» 
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ὑοπάϊ Πιοτεῃ , Ύὐ:ο ποπἀμῃ Ἱορίεφ 
Πτει 5 η Γπεγαι Αιπεπίς {5 τεςέριςς 
ουἱ ρο(ῇπι ρο[ίεα νειετεπ ΠπτωΗς 
οτιΏορταρηίαπι» Οταπηπαι]εἶ τεβαμο- 
τυµῖ ἵπ [εουπάίς ρετ[οσ]5 Ρο. ὃς πες. 
Γερίις Ἱπιαέαπι» ὃς αριά Αγίθερία- 
πεπι απῖάεπι Π]αά ει Ρρειπιατῇι 1η Πμῃς 
Όδοιε ἀίεπι ρετ Εάά, ρτοραραυπῃ. εκ. 
τ. ΡΙα1 ν. 456. υὈἳ ποπηπ][εο εαπέἩ 
Εάά, λοιδορες εχΠϊθευαπι Ῥετρεταπῃ 3 
νι. Τ. Η. δε νΠ. 692 647. 828 
8075 064, 1136. ες. ἸΊπ Νυὔῖουςν. 
365 ΡΙΟ στρέφη ροπ] ἀεθυεταε στρέφει, 
05] τεέτε [ο σίας Ιπ ΑΛεΠατη. ν. 484. 
 Τῃεσπ. ν. 237. σο5ξ. ΒΗ. οδίερὺ. 
Απῖπ. Ίπ (ωτίπιδ. ὃ σᾳ. Ρ. 43 44. 
Ἱπ Λιοίῃής τεεευτίοτίδας Ίπμα τα]ῖα 
ροπί ποπ, Αραά Ττασῖεος Ὠαε {οί- 
1πᾶς Ρ]εταεαιε (νε Ίαπι ο πι ἔαετησε» 
{ει αὉ Ἐαίτοηοας Ρηϊσϊς ου] πεταίσο: 
Πὶς Ἱ]]ῖο ἵπ {ορεῖς 0948. οοτ{εΓνεη- 
τατ. Ειτίρ. Οτ. ν. 53ο, Μ{. Γεἰά, Α 
µισεῖ ρισίστε, ή ἵαπιει {άρια {οήριο. 
ν. 1212, Μ[. π ἅμαρτήσει Μεὰ. ν. 
όσο, ΜΙ. Εἰογ, ἀλγννει ἵπ {εμέ 
νεα ἨΠέμφει, ΠΠ Ἠαμε. ἸΑρχ. 
Ι ρ. 33. 4. Ἱπ' ΒαΗτρ. Ιοςο αριά 
Ῥοϊμσεπι κ, τσ ΜΗ. Ριβίετπε 
ἄξε. ΟπΠαπ Βατπεο Ἱεριι Αἱς- 
πηεεοπὶς Ειγίρίαεί Εεαρπεπίαπι εραᾶ 
Ρ/ήεἰαπιπι ρ. 11892. Τί τού’, ἑκώτος 

2ὃ δεηίας εΠει οῇ- ού9ε’ ε2τρέπει πατρός. 

εἶπυς, Π Ιεσετετῦ: 
ΠΠ οῦ: γέρογτος εὐδὲν ἐγτρέπει εατρός» 

ἆα 1ε πηδῖ: ῥατεπίετι /επει πρι τετε- 
τετ [ιὰ ἴος ο-ε Ἠαγσ]ατῖ : ααῖά 
νεο Υεταῖ ἵηπ 81ο Ίοςο τεβτ:ῇν ήρε 
ἁμοίο ἀερτανατα ὁ Παπ ὁσρῥεςιὶ «5 
Οςεο (εἴεῃς Ἱπραιαδίε ους Ἱεραπτης 
ΊΠ ὁούσεο 6εππετί, Ρ. 199. 23. 6Τὸ- 
πο ο πο. 

Οὔτοι ποῄ’ ἤξει τῶν ὄκρων ἄγευ πώου. 
Οοιτῖσο: 

Οὗτοι Υ’ ἑθίξει τᾶν ἄμρων ἄνευ πένου, 

δµΠπια ποπ «έΤιε πε αβοΤ οὐπ/ε(ὲ- 
τίς. 

Ὑ9. ο77. Κε σκύλο Ὕρεφεις π.: 
[7η 
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ἐπ Ἰμάχου ῥρᾳῖςς] Ἠϊαν πεπίπας 
Έοὰ {ρεγειπ, Ιηνίτο» τεξτα τατίο ϱο- 

ἀῑσῖδας ὁς ἰ Πείοπιόις ρΓσνα]αίες Εες 

σεῦλα γράψεις» 6 οοπεέατα  Γεὰ ἴλ 

Ίήπσια Εααύατα, Υἱσαν1 Ῥτο ΓΚ οἱ σκῦ- 

λω γραφεις αιοὰ ῥτΦιει Εάά. 

εχμίθεπι Οοὐΐοες, «οτε {μεἰάια]. Ότ 
οσο νετετίς ιποπὰ Πῃασις εΠετ πῃᾶ- 

πίβε[α., Εωτταῇο ααὶς ἴοί ἐς πιαἰπεῖτ 

σοπιταξαπι ἵπ Ἱκὸς σκόλε γράφεις 

ρτουι{ {οτἱθί {οἶει αρα «γί[υρῥαη. 

Άεμαιπ. ν. 181. Γάς τοὺς τρίσωγας 

ξυνελέγοντο τῶν» λῶω». Ανιο. ν. 950. 

Ἱκᾷς τὴν πόλῳ Υ᾿ ἐλθὼν ποήσω 9) ταθί. 

10/5). απτεπῃ δεαἰέσετ ποιῖς Ἱπ ΒΗΡ. 

Ογείορα. ν. 234. Ἱεροί[υῖς κάς το οµ- 

Φσλὸν µέσο». αά εβπιάειπ τας:οπειη «0η 

εταϊα τερειίαπίατ αριά Οοππίευπη κά: 

στι, κάτι, κάπειτω, κάν, Χᾷξ, κάξον» 

κἰΦ', κἀργότης , κάμποροι, ὃς υὐιαΕ 

κάτα ΡΙΟ καὶ εἶτα. νἰὰ. Ηεηγ. δερὂ. 

ἀᾳς Οπιποστ. Ρ. 6. ΔΜΙεῦ. ἠαιαϊγίηι 

ὨΊο]. Διι. Ρ. 16. δε ᾖ αιιῖς ρη[οτί- 

Ῥας ροτίείοτ βωτίριαἰς εάϊτοί εα ΠΟΓ- 

πια (οτιδί νοἰαε]ε ἵπ Ρο[ετυ μΟἱ- 

4πο κὠςν 1η απἰάσπι ἵὰ ποῃ Γας[ες 

πο]οπτα» αἱ πΙΠΟ (απΠΟΠ ϱΙΦΓΗΙΙ ζεὶίς. 

αωία πµπαυαΙη [ες Π]αά, Ειεημεῃ: 

τον τεσ!τεῃς 1π εμτρίάείςν Ἰηνεπί- 

εωσς νο]ατ ἵπ Πες. ν. 5ο. Ας, 841. 

Ηοτας]. όο1. Πε]. 49ο, 8879 1574. 

Ίοπ. 11οο, 15ο. Ἠετο. ἔτ. 1ςῦσ» 
1276. εοἀεπι πποάο εκ κι εἰ εοπιτᾶ- 

έχω υίαμα [οποίας κε οκ καὶ ού, 
κοὺ. πεφιε Ὀπεο  αἰιτοτ [οτοὶ ρυτυθ- 

τυης, [ζοὶ. σκῦλα γράψεις «0ἩΠ- 

νοττείλΏς: }ὲ Φωοπποο {π/εγίρες /0- 
Πα { ϱἰτοιῃ. ἀολΠεης [ροής 
σκζλα γράφεν βψη βεατει /ροία ρἱπβ: 

γο: [δὰ σκύλοις ἐγγράφει ὃς εἰς σκύὺλα 

ϱράφευ ει ἵπ [ροήΐς νεὶ εἰγ)εῖς [07ῇ: 
Ῥετο, νεὶ ἴπ[ετίριίοπεπι Γπαταπάαπι 
τατος ποππ!μ! επίῃ εἰῖ Ίπτετ Πῖας ἆμθ5 
Ἰοσυτίοπος. ὀἠξεταπιί. Γωρίά, δΗρ- 
Ρἰΐς. ν. 1195. Ὦ}γρ2φς» ἑρμ2ύς τρίπο- 

ὃτς ἐν κοίλω κύτει Ία τοπιρὶο Ὠεὶρῃί- 
σο ὀσάίσαπάί ἐγέροᾶίς «410 {1 μγαπᾶιῇ 
ἐπενίδε. ᾖαττο ΕΝΠΙΡΠΙΑ, εραά 0: 

ΡΝ Νο Αὔσταιοις δ 8 

πῖωπι ῃ ν. Ρταεβο Ρ. 151. ἴπ {ᾶ- 
ΠΙΑΤΠ ν αυε οαπεῃι ν ἴπ[εγὶδί 1μδεθο 
Όαο νυ]τα Ρο]ψηῖσες ἵη οἶγρθος ἵπ- 
(ο ἴωυετει, αι {εηυυπίώτ ἁαραά 
Ῥαμτιρίίεη: Θήβας πυρώσας, τάσδε [1ο- 
λυγείκης Οεοῖς ᾿Ασπίδας ἔθηκε' ὐ ή. 
δίως Ἱπτατμς ἵπ Λεῃ, 1ΙΤΙ, 3288. 
“επεας ὕαεο ἆε Παπαὶς οἰδογίῦις αγ- 
'πα. ΠΕΠΙΡΟ 6ο/εετανῖξ » νεὶ Ρο/Ηὲς ετ- 
οἴως Σ ἔθηκε" Ίοσμπ αάποτατας Π. Ρ. 
Λτιπποῖ ΄Γηεαιτί Όιαςο. Τ.1ν, Ρ. ΙΙ. 
Ῥοευτοταη ἵπ τειηρ]ῖς ἀθάϊίσατοταπῃ 1Π- 
{οτἱριίοπες «οππεπιοται Ρα απῖας Τν 
Β. αἱ. ν» Ῥ. 455. Χ, Ρ. 840. Όείρα- 
ϊ Ὁις ἀοάϊςατίς ερεταπῖ ασσηΓαῖθ 
Ώε/. Ηεταίάμς ἵα Τετ]. Λροϊοςρ Ὀϊ- 
δτε[, {, ο. ΧΙ. ἅ ζουν. διαπίσ]ας 18 
«1ε[εὐ. Ἀραπη. ν. 5ὃ7. 

Ὑς. 5θο. (µήπετε μλέρς) Τοιύνὸε σο)- 
ἔνοιτ᾽ ὑφ᾽ Ἑλλήνων λαβεῦ. ] Κιπαμην 
{εαιοῖ : απίεα ἱορεῦατιχ γένοιτ’ ἂν ὑφ" 
Ἑλλήνων» λ. 4μαιπ ἀε]επάαπι 11ά/σασας 
βατπεβωςν νοςυίαπι ἂν εἰεσῖι Κιπσίιρ 
84 ενἰταπάμπι απορςφ μπι: τεπασίτες 
64ΙΏ. τοἵπεη τεῖπεπί εοάἶσες Απριϊςᾶ- 
πί» Βατανὶ» Εἰοτεπίπας. Εοταῇς 
ουῖς Ἱερὶ ροταίο Πι[ρίσασίεατ: 
κλέος Γοίογδε .. σοὶ φγένοιτ' ἂν Ἓλληρας 
λαβρεῖρ ηπίοις οἰἵπι ααῑς αά[ονιρ[οτῖς 
ταρησαπ. Ιπτειρτεταπεπίῦη ὑφ᾽ Ἑλλή- 
γω" ΤΠποετέοπες [νβο σαΠτΊοιΙΠ ἶΠ 
πεπη[τοσϊοια. πιοιποῖατ ΡΙμέατοῦ. 1ῃ 
Ί ΠπεσῖΠ. ρ 122. Ε, εὐ]ας Ἱος Εαθτῖε 
εκοτάίιπς ἨΝΠοῦσα τοῦδε µέλεος Ἰκλέος 
ἀγ "Ἕλλουας τίει. Ἰπ τ8ιδς {ωρα Ιε- 
διτην ορυά Ειωιρίάεη ἂν Ἑλλάδα: αυἷα 
Ἠμερίαπ» ἂν “Ἓλλονας , πιπϊ φμΙάΘΠῃ 
Ρηής ῥίασος: νοσυἰαπι ἂν [ῶρ]ης η τᾷ- 
Ίρις αὐ[εέξαιπη Πππεῃο]ηί, 

Ἡς, σαι. "Ἡν ὃδ οὗ κροτηθής, γαὶ 
Ἂ ὑπεροράμη. | Οποά Οαπίετις 

ερυἱασσταῖ » στο τεεερ]ς ΡΟ ὅπες- 
ρόμγη"' βαγπεβιςο 1Πτερτος νετ[ας α {8 
τοπατος ΙΠίεΓ/ίέτεης Εωτιρ]άεῖς, μπ]- 
σαπι Πίο Ἱπεβταπη (τοήσιπωτατε Εωτπιῖόη- 
δατ. Άπιρο {μπς Εωηρίάεα, τ8(ῃ ύπεκ- 

ι δρλν 



ο ΡΕ τϱΙΣ. ΗΕ ΟΡΝ ΤΟ Α 5, 

δραμεῦν 408 ὑπερδραμεῖ, [εὰ ἀϊνει- 
βΠπα ΠρηὶβσατὶοΏῖ. ὝὙπεκδραμεῖν 
π[α ποῖαῖ ἐ{µσοτεν πἱμῆααε ἁῑίας αἲ 
ὑπεκφυγεῖ. Ειγίβρ. ῬΒμωπ. ν. 88ο. 
Μεά. ν. 514. ΑΠΑΙΟΙΠ. Υ. 318. 414 

ὃν ὁ) ὑπεκδράμης µέρο», [ῇ πιο. 
Ίεπι ευἰατίς, 19 ΕΙοτ, 0οὰ. ΡΙΦ0εε 
ὑπερδράμης ΡΕΙΡΕΙΑΠΙ: ΠΔΠΙ ὕπερδρα- 
μεῖ, Ἰάεπι ο ὑτερθεν, α ουτία ({8ή- 
Παίαπι, ποῖαε /ΐβετατε, 9Ὀίπεστε, ἴν- 
ἱρ. Πεῖσεη. ν. 1549. µία» ὑπερ- 
δραμεῦ χέρα Τοσούςδα γαύτος" Ττοδβτ 
ν. 019 εἰ θεᾶς ὑπερδράμοι Κάλ- 
λε «Ραγπεβμς νεταπι Ἰεέ]οπεπί οριῖ- 
πιο τεςορίε, ὅτ ]ουἱς νετία 973 αὀβτ- 
πιανΙτ. νοβροε]εα Ὠσης ποπ Ίησειες- 
Ρεπἀετο: ΡὐΠείαετης ἵη Ατα]απιε, Ρ. 
Ἠίψεπ. Χ, Ῥ. 416. Ε. Γὰν δέ, τρο- 
χάζω σταδία πλείω Σωτάδου »/ Τὸ Ταν- 
ρέαν δὲ τοῖς πέγοις ὑπερβαλώ, / Τὸν Κτη- 
σία» τὲ τῷ Φαγεἴν ὑπερδραμῶ. Ρῖο 1: αυ. 
ρίτη»», ἵπ Ῥωηῃς Ίοεῦπι Ταυρέαν τεὰι]- 
χὶ» σε νε]υτ ὀφοφάγον Ροῖαῖ «4π- 
Ἡρθαπερ ἐν Ἠλουσίοις, 1θῖ. νΤΙΙ, Ρ. 
313. 2. 

Ῥε, 581. -------- ὦ κοιὰ ϱυηστεύμα- 
σα, ᾿Αδραστε, προσθεὶς.] Ὁπιαιίεβπιο 
νἰήο Ἱερίευτ ἵπ Εἰοτ, 004. "Α.ὀραστε, 
ΤΏοΣ Α [,εἷά, ΡΓῶΕετε: διὰ µιᾶς γύµφης 
φάµων ᾽᾿Απωλέμετθα" Πποετυπ εΠ γά- 
ῥον" Ειτίρ. Ττοαβα ν. 498, διὰ γάμον 
μιᾶς ἕνα Γυγαικὸς οἷων ἔτυχον. 
Εηϊας ἴ]]αά , ἵπ δοο]ῖς νοχαταπι, κα- 
πὼ μγήστεύματα προσθεὶς, ΕΔΏΤΗΠΙΕΠΙ 
ναῖσι ασ κἀκὸν γῆδος συναφάμεγος"' Τα. 
ταν. 77. ᾗε Ροϊγηίσε, Ὁ ὁ "Αργος 

Ελὼν, πῆδος Ἄλδράστου λαβὼν, Ραι/ᾶη. 
ἆε εοάεπ 1Χ, ῥρ. 722. ᾿ΑΦικόμενος δὲ 
ἐς "Αργος καὶ θυγατέρα ᾿ΑἈδράστου λα- 
βὼν κατήλθε ἐς θλβας. δορὺ. Όεα. Ίῃ 
Οοἱ. ν. 17ο. Ἀο[το Ίοσο εοπρτηῖε 
1η Μεά. ν. 1356. 000) ] τόραγος, οὔν' 
ὃ σοὶ προσθεὶς Υάμισυς Ἠ ρἕω»" Ἡς ἱερῖτας 
ἱῃ ΒΙΟΙ. ΠΟΠ προθεὶς }’. 

Ὅο. σ85. ------- δύρ κακὼ σπεύδει, τέ- 
αγ» ] δοτἰοίσας ἵη Ο0οάά, [.εἰάεπβρας 

τίπι ρ]ηΓατῖνα». 
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δύων Πειι ἵπ ἘΕάά, Εωτέρίαϊς, οσα 
Οποίαπαπι ρΙᾶσεΠετε: Ὀ]ς Γαςο τοῖτα 
Στί[οἱαπης εσεΙαϊρ,σ41, ὅξ 572. ΡΓΙΟ- 
τί Ίσεο δύω Ἱερῖτατς εἶιστο τεξϊο ὁέο" 
Ώωςο επίπι ΕΙΙε Ατιῖοῖς ιιῇταις {οῖροῃ- 
4] τατῖο , αασά πιοπαῖι ΚΙεὐ. "Ώαπυες 
λ11{σεΙΙ. Οτῖς, Ῥ. 347. Τιαρίςς [προ 
τε(τιεπ8ᾶ : ποῦῄ]ίς επ Ετεςήτῃεο ῥ]. 
σις εκίαε Γιωίρίάα,, οπῖα ΡατίεΙη 
ταπεί]]α τες Ισποίατα ρεπίταα οὑ[συτα- 
νο θε η νετ σσ Μ{. ΕΙοΓ, 
ριείετε, τῶν δ ἐπ ἐμπέστω πεσεῖν" Ίπ 
αὐῖοις αάρατει νοβιρῖαπι νετετῖς Γοτίρ- 
Ποπίδ, ἐαμέσῳ' Έωτιε απῖς ]εσὶ πισ]ε , 
τῶγδέ τ’ ἐν µέσω Ἰκπεσεῖ. 

9. 87. 88. ------ ὀμαθία δυοῦ. 
ἰς ταῦή’ ὅταν µέλητον, ἔχθιστον κακόν.] 

Ρήπιας Βατπε[ις, α ΡΠοτῖρης Εὰὰ. 
{εσεάεὈς , εἀϊ ευτανὶι ἀμαθίαι, ῥοίιμῇ 
11η  Ἰπαοῖς, ὃς ἁμαβία η Ππρι]ατῖ 
[ἰοτε; απἰπίπιο καὶ παιδὶδήλο»., ΕΟΤΠΙΩΠΙ 
μὶο εῇε ἀωρίσπι ἁμαθία: αυσπα , Ιῖσες 
ληνῖεῖς ΜΠ. ατἶαπι 1,οἰάαπίς, Ριωί]ς- 

Ῥοΐεται ἔχύιστον κακὸν 
Ιῃ αἴσγιστον ν]σετί πιπιαπάπΠις αἴσχι- 
στον ἔργ2» ΠεφυεπΙε Ἱεσίτυτς {εὰ 
ἔχθιστον κοκ ειϊαπι τεροτίτιν 1η ζη- 
τἱριαϊς Ατοϊε]αϊ {ταρπη. ὁ10δ. (Γοὶ. Ρ. 
4ᾷσ. ὃς αΟῖ. ἐχθρὸς δε αἰσχρὸς, ἔχ-ι- 
ὅτος ὃς αἴσχιστος ΓΦΡΕΠΙΩΠΠΕΤΟ Τβαἱθ 
Εωετυπί α Ιυτατ]ῖς ΡΕΓΜΙΙΤαϊΟ: Ῥτο ἐγ- 
θροῖς τεροπεπάαπι αἰσχροῖς ἀτοπήμασῳ 
Ποπ]. Οεπεπίίπ. κ», 9. 16. 

Ὁς. σοι. Πήτερ, οὗ λόγων ἆγών' 
εστι] Απισα νη]ραταπες Ἀ]άτερ, οὐ λό- 
ο/ῶ) ἐστ᾽ Αγὼν., 8ιΩής ἵπ μας πιεπἀο[α 
{επῖριῖοπε οὔπι Εάά, νειτ. οοπ/ρίταῦυς 
Οσάΐσες ΜΠ. ειῖοπι Γιεῖά. Ε]αν. Οπη- 
τοῦτῖς. ἀθάῖε Ί]]α Δαγπε[ο εοπ]εξιαηάϊ 
Πατετίεῖης απαπι ἡ]ς ΡΤΠΠαΠΙ Τηεπιο- 
ται, ςοιτοςίο Οαπίετὶ , οὐ λέγων ἔτ᾽ 
ὦγὼν , ναὶ ᾧ η ὧν επἰαιῃ Δοι1ετίο νε- 
πετοαῖ ἵπ πιεπῖεπ ς 4ὔπῃ νετο ροῇτὲ- 
ΠΠΑΠΙ Ἑ Ιρτο πποπποταῖ ὁσαἰέσέγε, ἀεάς- 
αῖ Ί]]απ Ἱεέίοπεπ ἁμόση Οτο ς 
Παπον Ρίετ[ίον Κἰπδῖο , 1.απβίυ, Ρις- 
Οο δς 



ερο Απ. ο πα ο, Νας 

Ῥαίαπη Πίο αποαιμε τορια/επίαν{ νε]αε 
πεημίπατη: οὐ λόγων ἀγὼν ἔστ' εΧριςς- 

{ειῖς ο Τμτρέ Γπάια εριά Λοπ. 1 
ν. 2εαϊίο, Οωπαρετεε Ὀετὺίς υεἰίαγ{. 

Ία μας Εοτπυ]α Ιοᾳμεπάί ρεί- 

Ρᾶτυπι ἀἰαπε νοςες ὀγῶγ, ἁκμὴ., και- 
ρὸς, ἔρΥογ. οορῦ. ΡΜΙ. ν. 15. - οᾖ 

ἀκμὴ γὰρ οὗ μακρῶ» ἡαῖν λόγων. Α]. 
ν, 420. οὐχ ἕδρας ἁκμή. Βιγίρ. Οἱ. Υ. 
1291. οὐχ ἕδρας ἀγών. Ειϊαιὐίως Ετο- 
τἶοις νΙΙ, Ρ. 942. οὐχ ἕδρας Κοίρο. 

Βαεεὐγ]ίάες» Οὐχ ἕδρας ἔρΥΟΥ οὐὸ ἅμ- 
βολᾶς, αριά ΓἱοπΥ/. Παἰίσαγη.π. 3999. 
Ὀνοματ. Ρ. 55» 14. ὃς αραιά «4ἱθεῃ. 
ΧΙν, Ρ. ὅ81. ο. ΕΠὶδ, Πως εεν] Πιο- 
το, Ρατ (α/αµοπις Εαῑς [ας αἆ 
Φμείοπ. Νετοι. ο. χιν. Ηοπιεγιπι ἱπηῖ- 
ταπ{υΓ ουίυς Οὐκχ ἔδος ἐστν, ὃς Οὐχ 

ἔδος, Ίος {επί Ἱεραπταγ ἵπ Π. ΑΛ, 647. 

1]. Φ, 2ος. τεέτε Ηε[)εὐίως: Ο0χ ἔδος, 
οὐ καιρὸς τεῦ καθέζεσθαι, οὗ καθέδρας 
Θροντίς. 

ὃς, σοι , 02. ἀλλ᾽ ἀνᾶλωται 
«ρόνος Ὁὺν µέσῳ µάτη»» ] Τ.εξτιο ΕΙο5. 
Οοά. οὐμμέται µάώτη» απτἰφυί ΠΠΟΓΙ5 
{οτῖσεπαϊ ρτᾶ [οτε ἱπάίςίαπ, ὀνμμέσῳ' 
Ῥαυὶο {ωρεγῖμς υἰάίπιας ἐμμέτῳ: µας 
αοαυε {οτίθεπαί τατίο ουίπεί ἵπ ΛΙεσ. 
οὐ. πιοπεπίε {ο. Ἔτπ. Οταδίο Ρτο]θ- 

ροπ ἵπ Τ. 1 Ψ. Τ. Ρ. ο. νἱά. Ρτοίς- 
ροπ. ἵπ Τ. 11 Ῥ. 84. Ὀ. Τ. τΙ1 Ρ. 
19. 6Ἀἀεπι ος ἵπ πιαττηοτίθι5 4πι]α 155 
Βιχῖτ ο ρτοπιποῖοπαϊ εοη/ηειαΘΙης 
πεφῦε μας ρατίε ἁῑαι 90 Π]α, ϱυᾶπι 

αττΏ]ρὶς Γ Ογυϊιίης Ἱπ Οδατί Ρ. 33. 
δι ἵπ Ὑοηπο Οήτ. Ρ. 586. «οπ6, Ό]ά- 
αἵΠ. Π,εππερίω 1η (ομθί ν. 9ς8.------ 
Ῥηπιαιοα ἀίοαπε Πῖῃο Ιανέπες Τέπὶ 
πη]πιιαπῃ αὐίάεπ, αυ ἀοέϊος (4ΙΠΕΠ 
αἱἰηποιίες ΓεΓο]Ιίτ : ἀλάλωται {ΟΠΌΕΠ- 
ὀυππ Αιτῖσε», ΠΟΠ ἀλήλωται: Εἰειῖ {8- 

᾿οἷ]ε ροίεβ» ατ ααἲς Πίς ππα]αετ] ἀλλ” 
ἀναλοῦται χρόνος , [εὰ αἲ/[ιωηέωτ [Γι[ίγα 
Ίεπιρω, Ῥρίεπιοη Ίη ὨγΙτΏΟ αρμά 
Φιοῦσιωη Ρ. 3679 45. Περὶ τοῦτό τ) αὖ- 
τοῖς πολὺς ἀναλοῦται χρόνο. Νεἴετε 
Αιεὶςί Οταπισιαι]ςὶς /ραοιυ(ῃ {τεαμεΒ: 

ἵατυπε εεπιρῖς ΡΙΦ[εης ᾿Αγαλέω. Για 
τίρ. Με. ν. 355. «Λόγους ἀγαλοῖς' οὐ 
γὰρ ἂν πείσαις ποτέ. ρατ]ο]ρίαπι ἄνα- 
λῶν Ἱεσῖτατ ἵπ «Ιγ[ορῦ. Ῥ]πτο ν. 248. 
Εαπῑς ν, οἱιτ. «4ε[εὐγίως ΤΠΕΟ. ν. 
8ιο. «Αὐτὸς ὃ) ἀγαλοῖ δήτα δύσποτµον 
γένος" ρετᾶίξ, αἴγωπηῖς οριΙΠππιαπῃ 1ο- 
ευσι 1Η Κετω αἀπιονῖι Τοιογαἰάῑς τ11. 
ς. 81. Ρ. ο16 ἃ. ἀγηλοῦντο, [ε {ροε 
αἲ[ωηπεῦαπί : αἆ αυαπι Ιεέίοπεπι ο» 
ἀαπι [α[ρίσοι τεβοίεπάμπ : αΠδί Εογ. 
ΙΠΔΠΙ εβΙΠάεπΙ αἀπιραῖο Τόιογάϊάος. 
ΕΊτετα νετοί, Γεπροτ Ρτοάιξϊα, πο 
εταῖ αηρππεητῖ «αρᾶΧ» Ῥτορίετεα Εοί- 
ππας ΎΥυ]ρατε ἀγήλωκα. ἀγήλω- 
σα, ἀγήλωμαι ὅς., Ἱερυθίαπίες Αιτῖ- 
οἱ (οτῖρετε {Πενειαπῖ ἀγάλωκα, ὀγόλω- 
μαι ἅς. Όωοά { ααῖδ Ίταφαε τειίπετᾶ 
ππα]αετίς Ίη Που ᾖωτὶρίάαε Ιοςο ΡΙΞί6- 
τΙτυΠ» Ποπ α[ίτετ Γοτσεπάυπι, οὐ απι 
νη]σατΗτ» ογάλωται" ης ὃς ἵη ΑπάτοΙῃ. 
ν. 1154: 455. 1Ώ Πῖς Ἰάεπι [ετναιατ ἵπ 
Εωηίρίάείς τεΏοτ: ἀγάλωσε» ε[ ἵη Ηἱρ- 
Ρο]. ν. 13316. Ε]ες. ν. 681. Ὀε Ἰιας τε 
πη]πυϊα Ποίατθ ποπ ἀεά]ρπαεί {μπι ν]τὶ 
ο (τοι. «πάν, Ώμκετ. 4: 
Τθιεγα. νΙν ο. 3ἵ, Ρ. 307. ἅ Ρ. 477, 
38. ( υ0] ορ ος ήν 
τεεὶρί ) Οε]. Ρείτ. Η7εβείπρ. Οὐ(ειν. 
1» ο. 30, Ρ. 132. ὅ- πά Ὠίοά. ος. 
Τ. 11, Ρ. 945, το. αἲ Έδοπιαε Μαρ. 
ουαπ] ραταῖ ΟΙ. Βεσπατά. Εάῑε. ρ. 55 
6, (1, δαετῖις, οειετῖομες α ηὐ]- 
Όυς, Π ἴας ε{ῖ, πος ἀῑ[ῃεπεῖοι αὐοά; 
ΓΟΤΙΠΑΙΠ α Τόυπια, ἸΜοετίάε, νε]ατ Αε- 
τἶσαπν ἀεβρπαίαιῃ » Αιε]οῖς σετίο ν6-. 
τετίοας {οἰαπ ὃς {επιρετ Ιπιρυταπβᾶπι, 
ἸπάΙςείῃ » ποπ ααἷα Πο Οταππιβ]ςἶθ' 
ν]άστυτο [τὰ ομία ΠπΙΙτυσ εοτΗ(ῃ οὔ- 
Γετνατ]ο {γ]]ῦας Ἠατυτα», 4ὐαΠΙ νείε 
1μάιοαῦσητ νείετςς αυρππεπῖ πηῖΏ ης ς8- 
Ῥάεεπι : εχεπορ]α τερυἰτεπτί ΡἱΩ{ά Ρο”, 
τετυης ἁἀπαππεγδτί: «οπιωυΏες, ουσ 
Ριοίίαητ Πίο 1)]ς αριἀ Αιιῖςος αριῖ- 
αμος Γοίης» ὀἀεθεπιιτ Εάῑτοιίους ρτῖ- 
πηῖφ, γε] εοττεέξοτίυις αά πῄπατα πηῖ- 
Ώις αιτεητῖς: πε Οτο αὐΙάεΙη 9Ὁ- 
{μρυίς 1η ΦἼούαεο » Δἱίος εὔίαπι που]. 

ουά 



ΙΝ ΕΥΚΙΡΙΤΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙςΦΑς. 

αυ ποὺῖφ ἀνήλωσεν 1η αἰτεγίης νίσεπι 
{αδ/(Ητμετίπῖ Ιοπιίπες ΕχΙπιῖος, ΜΙτιο 
το]ίαυα , Ρο[ίαυαπῃ ΠΠΟΌΙΕΙΟ» νει[ῶπῃ 
επυ]είπυπι ατρυππεπιῖ νετετίς Οεά[ρί 

Ίντ. δοβῥοεἰἰς» «μοά «{γήορῥαπί ττἱ- 
Ὀυίτας Ὁπταππι,. Δισσαῖσι χερσὶν ἐξετύ- 
ΘΦλωσεν κόρας" Ὀιπί {η (6ο, Γεία. Εεω- 
γέρίᾶαε Ῥηαρηίβῖς ρισβχί, ἵυπι 1η 096, 
Εεσ. Ρατί{, ο (οτίριαπι Ἱερί: 

Δισσαῖσι χερσὶν ἐξανάλωσεν κόρας, 
εαπ]άσπι Ιεέίοπαπι , εχ α]ο Οοάΐςε 
Ροξίταπα » πιεσουπι ἄπτο Πος αφ μοι αη- 
πος οοπππυπἰσανἰε ἘτιοΙΠππιαφ Με- 
ἀϊοις 1ο. διερὺ. Βεγπατά. ἀἱρηᾶπι αι 
Πὶς ερειειατ. 

Ψς, 504. Ὥστε μὲ, σκήπτρω» κρὰ- 
σοῦντα, της ἄνακτ᾽ εἶναι χθονές. ] Όο- 
ἀϊσες Ι,εἰάεπίες, «απι. Γοτίαῃ ὅς α)1 
Ῥτα{εταπῖ σκήπτρα κρατοῦντα,. ΙΝΙΗ 
ποππι]ίοταπι {Πρίγο πο]αίπεπι τερίθ- 
Ῥοπίοπεπι , τεοερίΠει Σωτρίάες: "Ωστ” 
ἐμὲ, σκήπτρα κρατοῦντα, της) ἄνακτ 
ἴναι χθογές. {πρτα Γοτίριυπῃ ἵΏ Ε [εἰά. 
τὸν βασιλεία» ποπ οἱίτετ Ἱεβίτ Οτα 5 
Ίπιειρτος νυ]ρατης: ὥστε μὲ τὰ σκήπτρα 
κατέχειν δήλονότι καὶ βασιλέα ὑπόρχειν 
τῆς χθονὸς τῆςδε. Ῥιατετεα πιη]το τᾶ- 
τῖας Ἰ]]αά σκηπτρα κρατοῦντα, /εερίγα 

γεἰὑπεπίεία, θΙτετα πιάτα, ου νυ]- 
Ραϊυτ, εο», Πἰ Γ4ΙΙΟΥ , ενίτατα 1 τασίοο » 
ηθ µέρος Ιεξιοτὶ νἰάετεευτ Γωὐαιάίεπ: 
ἀπιπ, αυοά αὐ Ετεος]ῖς Ίπεπίε Ἰοηβίς- 
Ώπιε τεπποιαΏῃ. ΤΏεμίαααε πμ] ὁ0[5- 
χΏΏε σκήπτρων κρατεῖ ὃς ἄνακτ᾽ εἶναι" 
1οά σκῆπτρα κρατεῖ) ΠΟΙᾶΙ», αὐοά ΙάΙΠ 
τοπεβαῖ , πιοτάίσιις ΤεΙΠΕΤΕ  Ιάεπι ἃς 
τὸ κράτο; κατέχει». Ὠοξτίς ης Ιεξ]ο 
{πείϊε Ροτετίτ θἀργοῦᾶΓ]. 

Μα. σορό; Καὶ σὺ τῶγδ' ἔξω κοµίζου 
τειχέων, } κατθανῃ. ] ἵηέτα ν. 617. -- 
"Εξιθι χθονός. ὃς 639. σε Ίοςα τε” 
{ρεχίε «Αεοΐις, ιοί Πς ἵη Ρπωπής 
τα Εεοῖτ Ἐτεοσ]επῃ ἔοτίε ἀἰσεπίεπι , 
ους Λοπίως Ἰαθει ρ. 902 90. ἤρτε- 
ἀεγέν επῖ ο ε[Γετ 16. Τε είπα. Πίς 
Έοτιε {ορίετας Ττασίευς, δε εἰηηῖ- 
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πα ϱγαζωπι: ουσ ΠιΙΠ, απ ργαἆμε εἶέ- 
ηπαϊ αριᾶ «ἄεοίωπι ἵπ Ἱταροεαία αῑςὲ 
οροτίωί[]έέ ν ὠΠειπιας ε ΟμίπδΗ! 1. Ο. 
ντ 6. 1Π: Ρ. 68ο. «εί νετρα [0/. 
δοα[ἱσετ, Ευ. Ὁτ[π. ὃς ως Μετερ- 
τι πἰίο τετµ]εταυς. -----΄ Όσα {ο- 
αυ υπ Ὑ5. σο7, 508, αἲ Εμτίρ. Πε- 
«κπὼ νετ[απι 9Ι6 εοπιραταπάα, }τ- 
"βίο ᾳἀοαια νιἀετῖ αυεαπι οὐ[εγνατᾶ 
Αεῃ. ΧΙ», 5ο. {ἱ πος τεία, ῥαίετο 
Γεπγηπιφις αμα ἀεὐῖε ἀεπιτα ὁβατρίὶ- 
πιω ὃν πο[ἴγοι [2η γ ἂρ ὉιΙπετε [1ή- 
δις; {εὰ Ηοππεγως ἶαπι ἀἰχεταε ἵῃ ευ(ῃ- 
άεπι [επίαπι Ι], ΑΔ, στο. οὔ σῷι λίθος 
χῤὼς οὐδὲ σίδηρος, Χαλκὸν ἀνασχέσθαι 
ταμεσίχρ2. βαλλομέγοισιω. Ππη]ϊα ἀθά]ς 
Συ. Ὁτ[ίπως η 7ρ. Ρ. σοδ, Ος- 
(6Η ν. 5ο7. Τίς ᾧλ ἄτρωτος, 1ε 
Κἰπρίως νυ]μανῖε, Ἱερίτατ ἵπ Οοάἁ, 
1μεῖά, οἰίπι ὁ) Ἱπεετίεττυπι ἹερεβατιΓ. 

᾿ Ὑν, σοο. Ἐγφγύς οὐ πρέσω βέβηκας" 
εἰς χέρας λεύσσεις ἐμάς.] ὨὈϊνοτίαπι α 
νυ]ραία (Ἐγγὺς, οὗ π. ϱ.} Ἱεξῖοπεπι 
τεεερῖτ Εωέρίάει, αµαπι Ῥτωτει ἀπο 
Γειαα. (οὐεχ ρΓαῦει Οαπίαῦγ. Ἐγ- 
γύ9' οὐ πρόσω βέβηκας: ἍῬτορε αεί: 
ποηπε Ῥτοει αθὶς φμαπι [οπρί[ππιερ δὶο 
Ἱερῖτ Οταηπιαεῖοῖς, ομίᾳ5δ Πος ετας 
δομο]ίοι {η Αι. (οὰ, Τὸ δὲ, οὐ πρό- 
σω βέβήκαςΣ ἀγτὶ τοῦ πέφευγώς µε 
{ετἱρίοται ἵδ, ἀγτὶ τοῦ, οὐ πέφευγας 
μεν [κά παπς Ἰεξίοπεπι {9ε] αάβτπιας 
υ[ς Πηγέριάΐς αριᾶ 4ἴσπι τρέσω Π- 
Ρπ]βσαι ῥγοσι!: Ιρηῖρ. Ταιγ, ν. 13309 
1978. Ἠετο. Ἐπτ. ν. 557. ΕΙεο, ν. 
298. ον πρέσω , ποπ ῥτοςμ] , Ἱερίτιτ ἴη 
εἶης Βαεςῇ. ν. 817. Ηστς. Εμ. ν. 75ο. 
Ε]εο. ν. 17. Όι πο[ῖο νετα, [ο 
ἐγγὺς ὃς πρόσω ορροπυπίΗγ΄ Ιπ Ποιος. 
απ, ν. 1106. ----- Εδ Κέρας, φαοά 
πάθει Γιεάεπβαπι αἰιετ Α. τοξο Π6- 
Ροβταπι α Αἰπαίο, ΡΤο εἰ χεῖρας" ΠΟΧ 
λένσαις ετατ Ίῃπ Οοά. ΕΙοΓ. λένσεις ε- 
ἀετατ, αἲ αΗΡῖ Ρ]ετάιπαις {έπιρεσ, «4ἱ- 
ἀπ. Τοευπι ποβταπι εχρτείΠτ ἔοτις 
Τρεοετίτις Ἀνιηπο ἵῃ Οαῇβογος (αχ 1) 
ν. 6ο. ῥΡοϊ]οὶ ἀῑσεπεί, Τΐς γὰρ ὅτῷ 
0ος χεῖ» 
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«εῖρας καὶ ἐμοὺς συγερείσω ἱμάντας» Τε: 

Ώροπάες ΑΠιγους: Ἔγγνς' ὁρᾷες οὐ 

γύνρις ἐῶν κεκλήσεύ’ ὁ πύκτης. 

Ῥε, 60ο. Δειλὸν ὃ’ ὁ Πλοῦτος, καὶ 

Φιλέφνχον μακόε] Ἡδς εἰ ἄπε ἀμδίο 

Όωσετα Ιεξῖο; Ρετνετίας εχηίδεπι (ο. 

Έιοτ. Δευ, ὅς Πιατϱο ὁ1οὐαεῖ ϱ. 5ο” 
4ο. υφλέν, Ἠππο πρεῖηοται εἴΙάΠι 

Τι. ΠΗενι[ἱεσίη/. πἁ ΦεΏο]. ἵπ «γί/οβὂ. 
Ῥ]με, ν. 203. αὐ Λτιβορηιπεᾶ ν λέ- 
γουσι πάντες, ὡς Δειλέτατώ ἐσᾖν ὁ Π1λοῦ- 
τος" οοπιππούυτη αάζετι δεδοδία[ζες ἔυ- 
εἰρίάεα ποβῖτα : Ιοευπ ε Ρυαπι[ῆς ρε- 

εἴτυσα οἱ πιοπαίε Απρ ἵη ΜΙ{ςε]]. 

Ου τττ, Ρ. 1904. Ρε[εῖο ευτ ΠΡί 
ποδάαπα Βπσαε, αἱ ἱεσετίης Δειλὸς ὁ) ὁ 
Ἰλοῦτος ΠΙῖ με ηο5 ἀοσετεῖ, νΠ]ρᾶ- 

τασι ε[ῃα Ιοᾳυεπάΐ σαιίοπεπ υβτατίῇ]- 
ΠΠάΙΠ: ἱπ/ρεχειαξ, ορίποτ» οευ]ο Γ- 
είεπια, (απο Οἰτατὰὶ ποτᾶπης Κι[ῖ- 
τω τεξᾶίας «οπ/α]ίΠει » {παπιφυε 

οπιίββοε,. Ριαιετ δεῦο. «Ατ[ζ, δε 50). 
Ευιτίρίάαε ἀἰξεαα Ει[αιρίω αἀπ]οαῖς 

αά Ποπι. Π. Ε., Ρ. 399, 8. υἳ ης ΕΙΟ5, 

Ώς ἵω ΟτεΠί ν. 778. Μί, Τεἷά. Α 
εσἰδει Δεινὸν τόδε, 

τς. οι. Κῴτ» σὺν πολλοῖσι) Ίλθες 

πρὸς τὸν οὐδὲν ἐς μάχη» 5]. εἰς μάχη; Ιε- 

μίαν Ίπ Γιοάσπβδυς ΜΠ, Βαγπε[. ΡΟ 
οὐδὲν ποιαε αἱίος οὐδὲν Ἱερετεν [ἐὰ 

Όπα/βαυς Ιοξείοποπη άείη Υθ]ετε, ΠΟ- 
τας οἶἴαης ἵπ Ιοῃ. ν. 5ο, υοί ΤΟΠ] 

Ρετῖτ Ιπξο]ἰεί[ῆ πα, Όιαου ἀῑσίατ ὁ 
οὐδὲν ὢν εἰς μάχη» ποη Ίεεπιν ὁ οὐδεὶς 

εἰς µ.4χ»» θὰ ν ευ] {ΕΠΡΠΠΕ νΙάεευς 
Ῥωτίρίάες πρὸς τὸ οὐδὲν ἐς μιάλη»" (ετ]- 

ψετα αυοφο ροευετας» πρὸς τὸν μή»ὲν 

εἰς µαχ/). ------- «ιά νετο βάτπε- 

[ιδ Όμπο πουῖ ἄέων 1π Ίοπε νετ- 

ωπι σος, ΝΤ) καὶ οὔδεν ὢγ πεκλήσο» 

μοι. καὶ [ο]ίεες, Ὁς αὐ ας Ροδτῖς 

4πιε νοσα]σπ » αΌ Αιτιευ αποσαα Έτα- 

ᾳίσο εωτηρί Ρωτετατ1 ππιδ! απ]άέπι 

ὁοαΠσετί Ῥ]ασες επιεποατίο 2 ῃ ας χα 

{οτιοᾶπεις, ἀσθελης μὲ οὖν  Ὁ µε 
ὧν, χὰξ εὐδέλω» κεκλήσοσι. ῥοῦι0 πιμί- 

ο απλώς ο κ Ἡς 

Πες ϱγεί δυρθοεὲ ἁἀῑοῖτατ ὁ μγοὲρ ὤ, 
ΛΙ. ν. 778. μ1δὲ» ὢν Φοσαϊδί, νι ΤΠ13. 
ορροπίτας εὐγεεῖ ὃς ν. 1218. Ὅτ'., 
οὐδὲν ὢν , τοῦ μ’δὲν ἀντέστης. ὕπερ. (1ης 
αρυά Φοῤῥοείεπαν {ω{ρίάεπ, ὃς 1ἱῑοδ» 
Πυῖας ρεποτῖς Ρ]άτας οβπευπι [8εῖς ε[Ε 
6ΔΠΙ ΙΠ τοπ Ιοεύτάπι ρτοιυ]ίε Οεἱε- 
Ὀσισ. «4ἱδ. δεὐνεπβις αὰ Ίρρωῃ Ρ. 
755. ᾱ Ρ. 154. υδί Ῥτοβαι Ίπιες 
{ωτέρίάεα Γὺς 4ποαις γετίης 6 ΡΠωη. 

«5. 602. ᾿Ασφοελὴς γάρ ἐστ ἀμείνων 
} ὀρασὺς ατρατηλάτης, } ἵπ οδιοδαεὶ ΕΙο- 
Περ. Γε, ΤΠ ο Ρ. ἆόον ν. 31. Ἱαρ- 
τησ ης εουβαίςυς», ἴωπι 4ριά δΗείοη, 
1η Αυρ. ς. ΣΣν, ἵαπφυαπι Λυσυ[ο {- 
Ρίηφ υ[ατραίυς: Εηγίραϊές ε[ῇο νετίυπι 
ε ΡβαπΗΠς ποπ πιεπήπεται Εαὐτίεῖις 
ΒΙΡ]. Ότ. Σα. 111, ϱ, Σχιν , Ρ. 507. 
Ῥεαυεπεῖ νοετ[ι {οτ]φὶ ροτετῖῖ ἱΚέμπος 
ε εκ Λυσ. (ο. ὃς Ειγπιο]ορ. Μ. 
Ῥ. 527. 47. ἴπαπίς Ι8ΠΙΗΠ ἐς εγερὶ« 
πα 

Ὑς ός6. Τοῦ µέρονς ἔχων τὸ πλεῖον} 
δίο ΜΙΤ. Τιεῖάἀ. δε Εἰοτ. ΡΓΟ πλεῖστον" 
πλετ Ίππι ἀεάεται (τοις επι [ε- 
αυ σητὰτ Ρίετ/. ὃς Κίπς. Πὶς ἵπ 
Υ9. όσ8. Πές ἂν εἀϊάΙε, Ρτο Τίς ὁ' ἂν 
σ αὐοά {εἰάεπίες ταίηπέεπ Οο44. εκΗί- 
6ης, 

Ὑς. 62ο. Καὶ θεῶρ τῶν λευκοπώλωρ 
ὀώμα['. ] Ημης Ίρειπῃ πο αιίρετυητς, 
αἱ 4ε (α[υτίδις εδετοε, νεὶ ετῖαπι 
λευμοτώλων οἀρε]ἱαἴΙΟΠΕΏ} ΖειΠο αἄίσιις 
Απιρηϊοπί αΗτπιατωοτ. Ὀιτ Πῖο θεοὲ 
ἀισαη{υγ λευκέπωλοι, Οτατηπια(ἰεὶ ᾳο- 
αυε Οταςσἳ ὀμμίωπες Οσοι ὅτ Ρο] κ 
αἱοῖς εηαῖς ὑτεδαπίυγ ἀμπι εῄεπι Ίπιει 
Ποπιῖπεςς ὅς, ουῖα, Ροῆαιασι Ἠ]πο 
{οειποκης , «αηΙά8 ἵπ εφυῖς [ρίας 
πάρατυ;Π: ογεάεῦαηπ’ΒΓ, λεύκισχοι ἀιοῖ 
Γοἱεῦαητ, νεὶ λευχέκωλρι ἀοξίε ποταεξ 
ο ἀςξ τε ο. Γαυίως ἵπ Οἰεετοπ. ἀε: 
Ναι. Ώδεοτ. Τϊν ο 2. Ρ. Ι11. {04 λε:-- 
κέπωλει απαπάοαυ/άσι Ζετάις ὅς Δαι- 
Ρἰήοη οσους Εμετωπς 161, ἀυθίαπν 

Ῥὰ- 
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πυ]]απι εΠ, απῖπ ατεῖς Γπεῦθαπς «οΠ- 
ἀἴτοτες ΤΠεραπις Ρο]γπίσοε ἀεβρπα- 
τὶτ αἀρε]]αιίοπε θεῶν τῶν λευκοπώλω». 
πος Ρτοτίας «οπῇτίπαε [τρία εκ 
Ἠῑεις. Ἐυτ. ν. 50 ἃ 1ο. Τὼ λευκοπώ- 
λω πρὶν τυρανγήσαι χθρνὸς, ᾽Αμϕίον", ἠδὲ 
250. ἐκγόω Διός. αἆ 4 επι Ἰοσυπι 
αυ [επρίι Ηαάτ. [ωπίως Ληίπιαά. 1 
ο. χι. το 14 οπιϊβ[σες { ΕωίΠεπε 
οπιῖΠᾶα, ᾖαγπεβαπαρ 8μοαῦε αἀποιδ- 
πορῖς Ῥαττο οβτεΓειπής. «Βυωτίρίαϊς εχ 
Ἠετο. Ευγ. Ἰοείπ οοιππιοάΙΠῃ 84ΠΠΟ- 
νίε Ηε[γεβίο ΟΙ. 1. 805, ἵπ Διόσκου- 
ροι". οπρίετίε 5 Εοτῃταπ: Διοσκουροίν 
οἳ Ἑλένης ἀδελφοὶ , ὡς 20ος καὶ Αμ. 
Φίω», Λευκέπωλοι κἀλούμενοι, Ριαιες 

εα. ους ΠοιαπταΓ αἆ Ηε[εβίμπι, «οἩ- 
{ι]επόις ο. Παυϊως πά (ἴσετοῃ. 48 
Ν. Ὦ). Γ. Η1. ο. ΧΧΙ Ρ- 942. 

9, όιο. Ἰξελαννόμεσθα πατρίδος. ] 
Οµσι Πὶς Ἱερεῦαιυς Ἐξελαννόμεθα ἀπὸ 
πατρίδος, ἀάπΙ νατῖῖς ἵ]]α πιοάίς τεηίᾶ- 
ὑατ Βωετίης , ἴαΐπεη νίάεται νίτ Ε- 
Ρτερῖας, αὐἰεἰεπάῦπι ἀπό. ΎΟαοὰ 
πιο «µοσάς τερΓς/[εΠίαταπῃ  Πεπρτίβ 
Οοἀϊσιδας ο [εαυῖ ἀεάετιπτ ΟΥοΓ15 
δι. Κἰπρίμς τεροετίτατ 1]]αά ἵπ [,εἷά. 
Ε]οτ. δὶ Οοάϊςῖς αιέτοσίτατο π]είτυτ 
Ῥαγπεβί Ιεέξο ᾿Ἐιξελαυνόμεσθα πάτρης, 
οΓεάστεπι Ειτίρίᾶεηῃ πάτρας ρο[αϊῇε» 
Ἠσο επῖπι εί Αιείζ", πάτρης Ιοπῖσα 
ξοτπα. ερ αραιά Ρμματεὺ. Ὁοη- 
Το]ατ. 4 Λροϊ]οπ, Ρ. 112. Ρ. Φυγός 
τ) ἐμαυτῶ προστιθεὶς Ἰάτραν ἐμᾶς, ΊΏ 
Ειπίρίᾶοὶ ΓΗε{εἰ ΓΙΑΕπιεΠίοΟ, υδὶ Ώο- 
τῖουπῃ τ)]ηὰ ἐκᾶς τεέϊε ο υἱά ση 1Π έωης, 
{εὰ πότρας Ἱπίαρει ἵηΠ Ιοηπίσπι πά- 
τρής ερηνετίῖτ Ογο ἵη Εχεετρί. Ρ. 
939, 

Ψε. 6ι1. "Αδικίᾳ 7’. ὦ δεοί. Ε. Ἅλυ. 
πήναις, μὴ) 'θάὸ’ ἀγακάλει θεούς.] Κίπ. 
ρίμπι ἴεαυοτ, Πο Οοπ'πές (οδΐσες |6- 
Εοτο πιοπεττέσι» επι Βε]ωηπίὶεί5 6Οῃ- 
{ριταπε Γιεἱάθηίες. Επογπηίς οΓαΓ Ο]ΙΠΙ 
1π [άὰ. ιτοσΠβαίσφ: ᾿Αδικίᾳ 9ε σαι 
ὦ θεοί, Ε, Ἰννκήαις, μὴ ᾿νθᾶο' ὦνακο- 

2Φὲ 

λει δεύ, Λύδαυε Οοαἱοῖσας εΠεί 
Ρίασετε οπ{ Ροιεται τοι Ιεέθο: ᾿Α- 
δικίᾳ γε ση. Ε. ἹΠυμήναις -------- οετιε 
Ρ]αευίτ δαπι, Βαιετίο, αι! (Οτοιίᾶπαπε 
ΠΟΠ ν]ήετας Ραπ!Παταπι ΕάΙΙΟΠΕΙΗ: 
πια, Ῥίαίεγ Οοάΐσες, Γεαυεπιία ροµίδ- 
πιυπι ΠΙονεραΠίεν Ὁτ αἰτεΓεπῃ 1εξίο- 
πε ᾿Αδίκιφ Υ’, ὦ θεοί. ΤΘΕΙΡΕΤΕΙΗ : 
πας επἶπι τοβετεπάµπι Ετεος]ῖς Π]ιὰ 
ἨΜνκήναις, μὴ 04δ' ἀγακάλει Όεείς, 
νΙάΙε Πος ειἶαπι },απρίως. Ἡτ οπηπ] αφ 
εοπίει, ἠάπο εῇε ρεπυίπαπι Ιεέο- 
ΠΕΠ» ἆπο (απίυπη Ίοσα Γιο ἱ]οίαη. Ίτι- 
αρ. Ιρίή6, ἵπ Ταυγ, ν. 78ο. Π. Ὦ, θεοὶ 
Τ. τί τοὺς θεσὺς ἀνακαλεῖς ἐν τοῖς ἐμοῖςν 
ΡμΙοξϊλειαε ζω θεα), ἱπσεπη]ίσεηιῖ , Νεο- 
Ριο]επιας Ίπ ὁυρύ. ΡΠΗ. ν. 715, Τί 
τοὺς οὕτως ἀναστένων καλεῖς » Ίος ἵπ 
1οεο επι Ἰὼ θεο) εχιτα νετ[υῃ ροπᾶ- 
τΗσν Πο ἵπιετ τγοςαίςος αµοαίς ΓΟΓ« 
ταΠο ουῖς «οἱ]οσαοπάμπι Παγίοίετατ ὦ 
θεοὶν ἵππιαπε αἀοριαπάμπῃ ΡΓῶτειθΒ 
αὐοά Οτούμς ἀεάεται: 6ΡΟ νετο (0- 
ἀἰουΙπ Πίο πια[πι αμέτοτίτατε πἰ]. {0- 
ἵτυπι 8πἴεπι ἀἶσαιατ Νπυκήγαις, 8ΠΑ- 
διµίᾳ Υ’, ὦ θεοί. ν Ἰυμύναις, πι] 1π- 
τεγείῖς ατ αρ αἷ]ος ἔτεημεηίετ, 8ρυἀ 
{μτήρίάεν ἵπ εα]δις οπτείευσ ΙΠίετ 
ἀ μπι ριΦροβτ]ο. 

Ὑς. 615. ------.Οὐ Λεμιτόν σοι μητρὸς 
ὀνομάζειν κάρα, ] Ογοηέ ]εξίο, οὗ θέμις 
σοι, α Οοαὐἱείθας ρ]ογίδααο ΠΙΕΕΤΟΞΗΥ 
εαυ/α πΙπ] εΏνε ουσ αἱτετί Ρροῇίροῦς- 
τεζυγ» {εὀ σης», Δἰπρίο «αοφῦε ρτο- 
Ὀδίαπι, Οοαάῖσες αμποίΐσιπτ [ιεΙδεη{έ5 
Οαπιαδίρ. Εἰστ. ἰπ αἰτετο [,εἰάση- 
Πυιη Ἱεριτυτ, οὗ θεμιτὺν ὀνομάζει μρᾶς 
κάρα” ΡΕΙΡΕΤΟΠΙ:5 6 εοπιρεπά!ο {ομ]ροπ- 
4ι Ῥατει» ουα Πάαο ἀθάειῖης Ὦ)κτίσαπι 
µατρές. ----- 5. 616. Ὦ πόλις, µο- 
λὼν. ἐς "Άργος οὐνετ[αδαιης 
Οµαιηπιαῖσο, αωί αἆ τί[ορὸ, ΡΙυτ, 
ν. 661.: Ὦ, πόλις "Άργους, κλύεθ' οἷα 
λέγει" µετείληπται, Ιπουίες ὁ στίχος 
ἔκ Φοινισσῶν Εώριπίδρυ, «ΠΤΟΤΕΠΙ Ί20- 
πας Λας. ετται ἵπ ν. Πόλίς ὀνπη ὁν- 
σε! {ωωπι ἀείοξίεν ποι ο ΗΠΠή]επι 5 
Οο 3 ους 
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α19 Ἱερεια" αραιά γί[ορὂαπεπα » νε]ας 
εκ. Εωπρίαἰς εχεῖταης Οτείϊσφ Υ6ΙΟΟ 
πάσχω-ριο λέγει Ρροῇιο,. Ψἱάεγί Ροιθ- 
τατ Οοπιίοις {ωίρίάςς τε[ρεκἰ ο νεῖ- 
{πι ε δμρρ]ίςο. 8οῇ, Ὦ πέλις Αργεία, 
τὲν ἐμὸν πότμον οὐκ, ἐπορᾶτε” [6ὰ νι: 
ΦµπππΙης πποπιίε Ρρατίειη νετίας {εσυπ- 
αλ {Π Μεάεα Ἱερί» Μεάες αι{ειῃ 
Εωτὶρίάεαε αἰἷα ποηηυἰ]α ργῶτετεᾶ (.0- 
πιίσις η ΡἰυτάΠι, τί[ας εαριαπά{ ῥΓᾶ- 
εἶα. Ἱεσερίε: εκεπρἰο 5 Εἰα ν, 
Τ14. ἳ 

Οἷμαι γὰρ οἶμαι, Σ9ν θεῷ Ὁ" εἰρήσεται., 
Ταύτης ἀπαλλάξειν σὲ της ἐφβαλμίας. 

Ἀτιίσαπι νετ]ατῃ ροτ/ας ἀεσεῦας, αααπι 
βοτοσίβιπιαπι ἸΜεάεαπι, 4μοά απο ἁ[- 
οεπιαπι Εποῖτ Εμπρ Μεά. ν. ὅσ5. σὺ) 
θεῷ ὃ” εἰρήσεται. Ἱπάίάεπι αἰτεταίη ετἶαπῃ 
Πεπή]οπίαπω «γί[ορθαπἰς Γα{ρίσοί ἀε- 
γἵναταπι : σοτία ΜεάεΦ οιό νη]ρααἵ ο 
Οἴμαι γαρ ὑμᾶς: {εὰ ποῦ αὐ[ατὰε οτεαί 
Ροτετίε οἰίπι. Ιεέαπ: Οἶμαι γὰρ οἵ- 
µαι , τῆςδε γῆς Ἐορωθίας. Τὰ πρῶτ' ἔσε- 
σθαι. υὈὶ Ῥτοχίπιε σὺν θεοῖς ΡΙΦςοε[ε- 
ται: αὐσά», ἵπ {ΓΙΠοΠε αἰοιίάίαπο 
εοπιτῖταπι» 1Π απιοίσιο {εη{α νεπι/[ῖε 
ἀοσαπιίθας οοπιπιοάε ποππυπαΙαπῃ Ίπ- 

{εινΤε: Ὠοξτί ποῖα {απε υΤραπα Γἱ0- 
βεπὶς ὃς διταϊοπἰεῖ ἀῑξία, αα]ους εεῖ8ηι 
τά {πε Ώαη. Ηεϊπ/. Τιεξι. Τθευετ. ο. 
ΧχΙ, Ρ. πόσ. ὑ. «4ὲ0. Μεπαρ. 1 ΒἱοΡ. 
1.αξτῖ. νά 9. 69. 

σε, 618. Εἶμι τὸν δὲ πατέρα μοι 
δὸς εἰσιδεῖν.]. Οτοα [εφαος, ὃς , 4ὐος 
α]]α, Εοτιε 0ο. Ρατίβπος. Θεά. 

Μὰς ετας νυ]σατα Ιεδίο”: "Έξειμι, πα” 
πέρα δὲ (ΜΗ, Πεἷᾶ. τν δέ έ)) μοι δὸς 
ἰδεῖῦν. ε. ὀῦρ ἂν τύχοις, ἳ,εἷά, Αν Β ὃς 

Εἰοτ. Ρσυέῦαπε εὐτιδεῖν: ἴ1ος : ΟΠΠ ή» 

νοπίῇεει ἵπ Οοἳ. Οαης. τοσερίε Δαγπε/. 
Ίπ ποτί αὐ[ιτάς , αὐαπι Ρο/αετᾶῖ ν 
οομεέατα Ίοσμπ ΄εΠς ποραπδ, λὐί 
Αμρογίίας. αἀε[ξ ἴαπι [απᾶα : : Ὠοξί 
τίάεπι Ἰ[Πμςπισάϊ «νετοοταπ: Ἱπαπίαδ. 
Κἰπρίως, Ὁοάίσς πιεπάο[ος ε[[ε {45- 
{ιδ Οτο Ιεξήοπες. ταπάεω. α4ρτο- 
μα, Μίιτο {αηδιμπν φμοῦααε { 

Ἱπριιαι δαμα[ον ᾿Εδμι. Νοβταπι 
νετίαπι Είμι σαιτ οριίπιο οτάΊτητ, ἀῑδ- 
Ρἰΐεος Ἰάεπῃ 1]αά Είἶμι νει[ας ριΏς8- 
ἀεπεῖς ΙπίΕίο, αἱο {οτἱρειπῃ Ευ][Πο Πᾶ- 
τ]ο]ασας:. Εἶα, μὴ πόει., ------ ἄοςν 
{1 εξτοτί ρετίτο πο ἀἱδρίίσοι., Εαο]]α 
Ροτετίε βἀβτωδσῖ, 

Ψε. 6το. ᾽Αλλὼ παρθέγους ἀδελφάς.Ἰ 
οἱ Οοάΐσεφ ΠπιεΓίετηπι γε ριΦουῖς- 
{οπι., ποὮ {ρείπετεπι ᾿Αλλὼ παρθένους 
9 ἀλελφάς" [24 /οχοτες /οἱ1επι υἰγσίπεσε 
Ἱπίμα ν. 1665. Ὦ, Φίλτατ’, ἀλλῶ στό- 
-μα γε σὸν προσπτύξοµαι. Φοβῥ. Οεὰ. 1η 
Οοἱ, ν. 1275. Πειράσατ) ἀλλ’ ὑμεῖς γὲ 
κιῆσαι. ΝΕΤΟΤΙ ἀλλὰ {ρεπΗΠπετο νεὶ 
Γοἱαῃ επι ἀεποιατ. «δορύ. ΠΕ]. ν. 417. 
Λέγ) ἀλλὼ τοῦτο. 9ς]οι. .κὼν τοῦτο. 
Ειωτίρ. 1ρΗῖς. ἵπ Λα. ν. 12930. "1 
ἀλλὰ τοῦτο κἀτθαγοὺσ᾽ ἔχω σέθεν ΜΤνη- 
μεῖον» 1π νετ[α {εφαεπεῖ, αυοά 
Ρ/ΣΕέτεραπτ Εάΐνίοπες, Υ’ ουλτεταν]ε 
βατπε[ις» Ἠωπο ΓΠἱετ. ἃ Κἰπρ. ἴε- 
ααμητυσς εο τεὐισεπόμπ οποφις «ΕΠ- 
{μῖ απία Ἱερερατυτ ἵπ ΙΜΠ, [ιεῖὰα- 
Πἰ5. 

ὃς, 691. ----- χαΐρε. Ι. χαρτὸ }οῦν 
πάσχω» τέκνο». ] Κε[ρὶεῖς Ώυπο Ιοσυπι 
Ει[ἱαιρίς 4ε Ι5πεπῖα ὅς Ιδππεπες Α- 
ΠΙΟ. ΙΙ, Ῥ..970. Ὑσμρία , χοίροις” 
ἐγὼ δὲ» ἀλλ) οὐ χαρτὸ πασχω. Π.Ε. 
Πρ. Ἠεο. ν. 427. Γοἱγκεηβ χα1ρε ἁἷ- 
οεπιῖ τείροπἆει Πεευδα , Χαίρωσιῳ 
ἄλλοι, μητρὶ ὃ' οὓ ἔστι τέδε. ααοά Ρο- 
Βτέπ νοςῖ Γμοταῖ αἲ[οτίριυπῃ ἵπίες- 
Ρτεταπιεπεί Ίοςο. χαρὸ, (8παιαη ἔν- 
πρίάεωπι Ῥει Εἀιῑίουες ποπ ταπίυπι 
{εὰ «ὃς Οοδΐσες [οριος Εωῖε ργοραρᾶ- 
ταπς δεπυϊπαπι τόδε [ετνανίτ 4 τΓ]- 
δις Γ,εἰάσηῖς επας γεσεῃς ]ε αυί- 
ἀέπα, (δἆ εκ οριῖπιο ἀε[οτῖριας,. Έι- 
τί; Α]ο. ν. 51ο, "Αδμήτε καὶ σὺ χαῖρε» 
Α. Θέλοιμ' ἄν εὔνουν δ’ ἔντοι σ’ ἐξεπίστα- 
μαι. ὃ) 6 Οοάϊεα ε[ε Εοτ, οΟΠίτα νε- 
το (44419, χαῖρε ἀϊοεπιῖ, Ογτηςο{6 
Χεποροπίΐε Κ.Π. ν, Ρ. 123. Β. ἀλλὼ 
ποιῶ ταῦτ’ ἔφη' σὺ γὰρ µε σὺν τοῖς θεοῖς 

” οὐ 
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οὗ κελεύεις μῶον, ἀλλὰ καὶ ἀγαγκάζεις 
χαίρεμ. δοβῥοεἰες Ἐ]εο. ν. 1484. δαί- 
ῥοις ἂν, εἴ σοι χαρτὰ τυγχάνει τάδε" 
“πίαεπει. 1 Εριβ, χι» Ρε 54. 
έλατίβις, χαΐροίς, εἶπει, Φιλτάτη. ἡ 
δὲ, καὶ πόθεν ἂν ἐμοὶ γένοιτο χδίρει 
υοϊ πιοα Ἱερὶ πια]ῖπι : τί δα), μή τι 
πρὸς θεῶν νεώτερο» συµβέβηκεν»»  Ρἰαῖο 
Ἑτοῖᾶβ. Ρ. 31Ο. Β μή τι νεώτερο» ἀγ- 
γέλλεις: Βατ ερι[Ποἰαπ Πο οτάἴτατ 
χιινς Χαίρε οὐ. λέγομεν, ὅτι οὐκ ἔστι 
χάΐρει) τοῖς ἀσεβέσιν. - 

Ἡς, 620. Ε]ς πέλλ) ἁθλία πέ- 
Φυ» ἐγώ.] Οἰϊπι ηας ετάτ Ιεξο νυ]- 
ραϊα: Ες πολλά γΥ᾿ ἀθλία π. ε. Οο- 
τμ ἀεάιι : Ες πέλλ᾽ ἀθλία γὲ π. Ε. 
Ῥατπε/. ο Οοά. Ὅαπε. Ες πέλλ᾽ ἀθλία 
πέφυκ᾽ ἐγώ" Πὸς:οοσ]εξωτα βαθίεγίως 
ειἶαπι αὐ[εαυπτας εξ, ὃς, ΓΙαν[ής αἲ- 
τρ ᾿αεο]άετδ.» -ἄισας Ἰη Πεϊάεπ[βρις 
οάά. Ἱπνεπῖωπι, ῥρτίοτίρυς απτειυ]]ς΄ 
Νειπίπεπι, Ώῶς {οἷα Ίεπεπτεπ, οὔεῃ- 
ἀετα Ροτοτίε Ἱ]]αά, Ες πόλλ ἁθλία" 
Ῥήαη. ν. 1636. ᾽Αλλ’ εἰς ἅπαντα ὃυ- 
σγυχὴς ἔφυς , πάτερ. εται ΟεαΙρΏς πα. 
ἆθλιος Πναπε ἓς ἀ επι πι[ὲτ ε[ὲν ἐ- 
μις ποδείτας: πη([ετίας ΠΜοδίαϊ. ες Εµ- 8 ι 

1. μαθεὮ α οοποῖπῖε ἴπ' εὐμσάστη {εΗΓυΠὴ νο γρίάΐε Αἰεκαπάτο Ἱεαίευτ ἵπ Φίοῦαεο 
αΤοῖ, Ῥ. 430: “Ωστ᾽ οὔτις ἀνδρῶ» εἰξ ὤ-) 
παγτ’ εὐδαιμονεῖ. {εὰ {εαπεπιῖα. [ρεξεαῃ-] 
Ώ νετ]ππη]α [αίτεπ ν]ἀευῖεμτ, ΠΙς Ίε- 

υῥεπάυπι σ΄ Ὡς πόλλ’ ἀθλίω πέφυκ᾽ ἐγώ. 
ΑΡΑΡΑ ς᾿ | πο τοις ἐλδνοι ἀνδροκτένὸι } εβίβτ. "σου ν.) πα . Ἶϊ 

οΝς.: όλ. ἂς εί μ’ ὑστορεῖς τό” 
δε: ] ἵπα {ο (ορια νυ]σανίεΊῃ 0ρὲ- 
δειεῖς «Αττίαπὶ Ο1ατ. [ο. Ὀρίοπις τ.. 
ας. Χχι! ῥ. 313. υὈί απητε Ἱἐπερᾶ- 
τυτ. Ἱπεετρτεϊαπεπίαπῃ νετοῖ ἱστορεῖς, 
ὀρωτᾷς ΠΙππΙταπι, Ψοεῖθας ὡς 
αί. {αργα {οτίριυπη ἵπ' Οοὐΐσε εἷά. Ἡ 
εἰς, Ἠττάπα/ νε]ατ] ἀῑνετία Ιεξεισ αἃ 
νίες; {αρρ]επιοοτϊ. Ἰαίε. Νόῃπ οφὐῖ- 
ὀέπι «τρίτος, οπαπιοὐτετῃ (πρὸς τς 

, να]; εἰς τίς νεὶ τί) νοεῖοας: ὡς τῆς : 
Ππιρ]ιείτοτ Ῥοβτῖς,  ἀε[βραατί: Ίοσα 
πεπ]ο πηΠί {οῦτίας οο1]εῖεο. 1π ααϊρᾶς 
ὧσ αματίιο οπί(αί Ἰωπέάη», αητωπῖ- 

{ 
α) 

Ἰ ἔχει --ᾱ- τε Ρτῖις Ἡ]μά νὰ σος ς ως 
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ἀεπι να]εατ ας εἰς νεὶ πρός. Ίτπ Ειγ- 
Ρἱ46ἱς επῖαπι α[αιοτίες Πέρίατ Τρίαπι 
γιὰ ὡς τί {εὰ, πε βερίτου, {εππρος 
Ιπ αΠμπι Γεη[απι αἀΠίδειατ- Ιραίςς 
Ταυτ. ν. 557, ὡς εί δὴ θέλων 5: Ἐπείο 
ν. 99... Σὺ΄ ὃ) «ὡς τίιδράδων' πρὸς τᾶδ᾽ 
ἐπλίζᾳ χέρα» ἱαπβιανι φιίά Γαξειτας 8 
ἵη ὡς τί δὴ αΏυῖ ρατΏἴρίάπη Η]μά , νε! 
ὁράσας, νε] ὁρόσοσ»:, τεἰἰπααίευτ (0ῦ0- 
αὐάϊσπάυπ, Οτεβίς ν. 707. 1ρΗ6. 
Απ]. ν. 1349. Ίο. ν;:σὸσ. Ὡς δή τι” 
Φίλτρο» τοῦτ' ἔχωνίῥάων σης Ἱερῖεατ ΤΠ 
Ἠειςο. Εμτεπτε ν. 1497. Ίο ταπίεΠ΄ 
νη]φα(Ηπῃ ὡς {ο]Πείτατεπι, εί ΓΗΡΡΙΕΣ- 
{4 Εοττε σεη{ειί ροῇεε ριαρσβτῖο, ηῖ- 
{Π ραυ]ο ἹεσετειΙτ Ἅπιε εἰ 1η νεΗυν 
ου/ πο[ῖταιη Η]ιά ὧς παμά {8πε τείρυῖς. 
ῥυ/[ρίσοτ η. νἰοϊπῖς νειαδής νοςες ὧν 
ὃς εἰς Ίαπ. οἰίπι Ίεὰε εοπιώὐταε 
(εἩριτυπι αυτείῃ 4 Ῥοῦτα ν.δο5, ------ 
ὡς 'Πάλλ” ἀθλία πέφυκ’ ἐγὼ, ποβτο νέγἠ 
[α 6σ4 -.Ιείς τί μ᾿ ἱστορεῖς τόδεϊ - 
φιιαηιοῦτεπι Όος επ ππε [εἰ οὑατὴ Ἐ δ0ρβΟ-᾽ 
εἶες τας]. ν. 407. Σὺ ὁ” εἰ τί δή 
μθ; τοῦτ) «ἐρωτήσασ᾽ ἔχεις. Ίθεπι Π]αᾶ: 
ΒΡἱετοπμϊ  Ψαεϊαπν  Ῥ: οο)ν) Εδαάς1ές΄ 
ἀειέχ]ὶς «πι Ῥαηρια κ 1ρβίς. Ῥαῦσι νι 
40ης το ἐρτβδή-σογτοῦς ἐν ροή. 

466, ἩἙρ ουν ομόθοῦδα τέδεν Ἱαλέον' 
λαβαςν γύναϊς Απιβοϊος- «τας 6, Ν1 
ερ; 5.: εις τό δὲ -τεδτος- νε." 
ΧΙ. ερ. ος. Ῥρή βρω: "Ες τί δὲ ταῦτ"- 

ο ορ) δὲ τρισσὸ Στέκµστα ερσο" 

πέλλ” ἀθλίῷ “πέφνε” ἐρώ. 9ο Ρ]δίΗ]εΝ- 
τμᾶς Οία ΡΤΡΟΒΙΙΟ: ρ]Επήπαῦς Γομι-- 
Ρεν οπής!  {οἱες ἵη ταἱ1θας, «ε/εβγ, ἵ 
Αραπ. ν. 13ος Ὦ πολλὰ μὲν τόλώς-Σ 
γον πολλὼ δ αὖ σοφή Γύρο: δυρἑόειεξ - 
ΡΜ, ν.δ Ὦ πόλλ’ ρωϊμοαθήρόρ 
| ὦ πικρὸς θεοῖς. ΕΒιτρίάες Ηες. ν. 427 
ἕ-οσς ὧδε ἀάντα ὀνστοχῶ «Ὄδυβρβα- 
πες διομαεὲ Τε. ΣχΗ), Ῥ. ΤΡ ὃς. 
Ὦ; δὐδγυφαἲς μὲν πολλο]ν ποδοο) τὸ. οι 

εεβιοι) Βροτοίς Ἱπνέπεται 1 1ά παρα δοῇ- 
εβθαηες 1η Ίοςο δορὺ» Αἱ. ν. 01. 11τλ- 

λα) 
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λοὶ μὲν ῥχθροὶ, π2ὔρά ὃ) ὠφελήσιμοι" ---- 
ΤαΠάεΙῃ ὡς νοςϊρες πολλ’ ἁθλία ριεβ- 
ρίτατ αριήΠπιας βΠρηϊβσαης, αἱ. νεἰ 

««μαν)ς σαι ερο [επι ἐπ πείς οαἰαπιί- 
το[α 1 Εκεπιρ]α τεφἱτερτί ἀαδίε 5ορθο- 
εἰες ΕΙ. νι 508. 926, 1169, 1402. 
τας, ν. 398, 637. 676, 747. 
1οο7. ἅς. Ἠοο που οαἀει ἵπ ἁπδῖ- 
επτίοπεΠαΙ» υίταπι ία ἆπο Πῖς (εάίοιυς 
«ουνεπίαηεν {βά 4Π ΠΟΠ νη]ραία φὐο- 
αὐε [ατα ροβῖπε, οὐσά , { οἱ Ρει- 
εεηάστε νε]ε» Ποῦ υα]ίάρ περανςε- 
ΠΙΠΙ.. 

τ9. 655. ’᾿Αντιτάξοµαι κτεῶν σε, 1 
Όωπι ργῶοεάεηεῖ Βίς φποφμα Ρτοβαξ 
1η Πρίξετεῖς «Αγτίαπί 11, 6, ΧΧΙΙν 
ἡμηβίαἰς ποτ, ποπιίπαιί. Γοεβαῖϊςις: 
4ΠΙΕΡΤΗΠΙ, «4ντίαμί Ἰοσμί.. ες. ΠΟἱ. ἀῑδ- 
Ῥυταπιίδ, µε; τὸ Φιλεῷ «{ο]ίμς εΠε {8-' 
Ρἰεηςῖς. ενίηςαε», 44ροπαπῃ 6 ῥ, 4ἵἳ 2 
αἴᾳ. ὁ Ἐτερκλής καὶ Γολυνείκης οὖκ ᾖ- 
σαν ὃν Τῆς αὐτῆς µητρὸς., καὶ ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ. πατρές» οὐ. ἦσαν συντεθραµµένοι, 
συμβεβιωκύτες, συµπεπωκότες., (Ἱς τ6- 
«χε οοττὶσ]τ 1ο. Ὀρίοημεν Ρ. 161.) ουγ-. 
Ξεκοιμὑῄμένοι ει παλλάμις, ἀλλήλους κατα» 
σπεῴιληκώτες: ἀλλ, ἐμπεσούσης εἰς 
φὸ. µέσον.. ὥσπερ. κρέως, (. ουεἰμῖ οὔγ-: 
φας τι «εαπίρις αἰιαπιίβως αἰίε- 
δοι) «της: τωρανγίδος.. ἱδρρ. εἷα λέγον- 
οἱ, Π. Ποῦποσε-στήση πρὸ πύργων» ἣν 
ὡς τί μ’ ἱστορεῖς τόδε» |. ΠΠ. ̓ Αντιτάξοι 
μαι κτενών σε, Ἐν, κἀμὲ τεθὸ ἔρως ἔχει. 
καὶ εὔχονται εὐχῶς τοιβςδὲ: 
ἀεε[ε {α{ρίσοτ ,. αὐῑδ. οἶίπι ροίαεος 
«τίαπας, Πιγίµδαμε ἔταιγῖς Πλα]ᾶς ΡΓε- 

ΑυπΙιπουτ Ά ταῖο ς 5 

Μιμ]ς Ιοοί - 

608,6 ΡήΦῃ, ν. 17691371. ὅ 19839: 
194. υὈἱ αμία ρεπαιπί' {ρησία ἔιης 
ἀπιοτίεέτα, 1ίαπι οὔοσαε. νε]επι ἴπ 
“πτίαπο τεάϊπιὶ ροβς Ιαέχυταπα 41 8Π1 
ΏΟΠ. πιβρηί {εσείς ΡΗΙ]ο[ορΏυς, 

Ὑε. 626. Ἐ, αὐτὸ σημανςῖ. ] 
Ἐιεοσ]ῖ. Εαετῖε εκ. μπρίαΐς ΠΙΕΗΤΡ ν 
απ. Ρο]γαίαίς, «ἀωρίτοτί ροιο: Βτεο- 

εἰ Ξαεῖ]ε Ρροιιετυπῖ α ἠρτατίο ε]δαῖν 

οὐ Ποπιβἰο[ία, 4 ρτῶοεά σης» ΒΗ” 

” 

- 

ἵπφ οΠε πιεπιίποται. Ἱπ .εἰάεπᾷ 0οά. 
Ἡ Ῥετίοπα ριΦβμίυτ Ρο]γβίεῖδ» Εοτ- 
{απ ὃς ἵπ αἰ[ῖ: τα]ία ἔετε περ ρίπιας 
{η Οοάἱοῖραφ οοπξετεπάἰκ: ΠΩ ν]- 
ἀεπιαςγ τ8ίπεη Ειεος]ίδ, αὐίπιο Ιαπ 
τμπι βρἰταπείς, αυοὰ ε[εσῖτ Ρο[ΐπιο-. 
ἀυσπ: Αὐτὸ σημανέτ, νε], αὐτὸ δείξει 
{οἱεαιπῖφ ετατ Εοππιυ]α {6ἱΓοἰταπῖοις 
ενεπίηπ εχ/[ρεθαπάππι ἀεβσηθηιίφς 
γα] Απιριιοῖτετ Πσηϊβςαπδ ε γε) ἐρ/α π» 
ἀἰραδίέ» αὐς ὑπαίκώ. «Ἀωπρίζε ἵπ 
Β8εςΗ, ν, οτ4. πᾶλλα δ᾽ αὐτὸ 
σήμαγεῖ. φυοά οπιίειεῦατυτ νυ]ρο, Ἔτα- 
ρῖοις εἴἶαπι αὐάἰάίς ἵπ ΑΠάΤοΟΠΙ. ν. 
964. τὸ ὃ) ἔργον αὐτὸ σημανεῖ τά» 
χα. ΟΥ. ν. 1181. Εἶτ αὐτὸ δήλοῖ τοῦρ- 
γον, ᾗ τεύει χρεών. Ρ8τυπ αι ἵπ 
Ηειεῃα. ν. 15ο. Πλοῦς, ὦ ξέΥ᾽, αὐτὸς 
σημοανεῖ, Εεξτε ομίόαε: «Αὐτὸ. δείξει. πα-- 
ροιµία". ἑλλείπει τὸ ἔργον. υὈῖ ποῖαί ἄμ- 
[εγ. οππι (Σαίαζετο αἆ Μ. 4πίοῃ. χι 
ὁ. 11. οοπΕειτὶ ροεστῖε «4. δοβοΠιµ αά 
ὑμίάαε Ῥτον. Ρ. 376. {εὰ ἵνα ς ἀμάαπι 
ἀθάεται {γαι ἵη Ρτον. Ίνες πά[ραδίξ, 

1/9. 636. Ὡς ἄτιμος: οἰκτρὰὼ πάσχων, 
ἐξελαύθομαί . χθονές. } "Ιπάίρπε οκἰρο; 
ραϊτία ἴπποσεπς», ε ΠΝναενίί 1)απεξ Ἱερὶ- 
τὰτ αραὰ Δίοη, Ματο. Ρ. οοἳ 5. Οαοά 
οἰπῃ: Πὶς Ἱερεβαιιτ Ὡς ἄτιμα ομτρά π. 
τεπιαδαι. Βατ Ὡς ἄτιμα, κ’ οἰτρὼ 
π. 1εὰ Οοάίοες (επἱριί., αὐίδας σαταῖε 
ἀεάεσαπε αρτ(Ππιυπῃ ἄτιμος' απο εκ- 
Ρτε[ετε Ογοιίμς, Βατπε[. Βἰετ. Κίπρ. 
ηος ατίαπῃ 1Π 1 εἰάεπΏθις ὃς Εἰος; νά, 
νει[, 1749. 

Ὦ9. 6η1. Δοῦλες ὣς, ἀλλ᾽ οὐχὶ ταῦ- 
τοῦ πατρὸς Οἰδίπου γεγώς.] Φοτθεηαὶ 
οοπιρεπάίαπι Ῥέρεπεται πρὸς Οἰδίπους 
μι. Οαπίεώ ν τες πατρὸς οοτεῖ- 
6εΏιείῃ,  ἀεϊῖποερς {μπε Εάϊῑτοτες {6- : 
ουμοί. δα”. Δαηετίις ἴπ' [ομεᾶῖς 
Πτι πουν σιαηι ἐλέιά Οαπργ 
» 9ἱ41[]επι, Ριωαυί [ο [ετίνοπάιηι ε[]ε 
»» ΕΤΗ φοά ποτ οΙΠΙΤΟ ε[ἰ τεοῖετικ 
ο» 1η 1: -------' οὐχὶ ταὐτοῦ οἱ πρὸς Οἱδί- ' 
2» που γεγώς.”. ος νετεοί η: οα 

ε. 
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Γι: οἳ πρὸς αἵματος ΠΙΒΙΙ Ώσο ΕαοσΓεηΕ, 
Οοπυπύτη υτίσίε πατρὸς, φμοά [αρίας 
οαωιάσπη {υὐῃής οοττηριδ]απι. Ἐκ Οο- 
ἄἴςε ΕΙοι. μαπὸ ᾖ. Γο[εις εχοειρ/εγας 
1εέποπεπι, οὐγὶ τ) αὐτοῦ πατρὸς 
ΟΙδίπου µολώ». α ΡοβΏτεπιυπι Π]αά Ρ]α- 
τες Ἰῆοτϊ Γοριϊ Ῥταξοτεης», ἀἱρηι 
ε[ῃοτ, ααοά εκρεπάετετως. 

Ἆ]ς. 612. Κάὰν τι σοι πόλις γένηται, 
Βὴή µε, τῶδε ὃ) αἰτιῶ.] Αἰπεῖί Ιεξήο- 
Πεπῃ τερτα {Γεητανῖ, ΠΟΠ Ὡς επ ΙΠαΠ]» 
Γεά ας ο ΜΜ. ρειῖται, «δεοὐο]ία [ες αἲἲ- 
οιῖτασε πιωπῖτατη, ΆτΠΠε ε]ῃς ς αὖςξ 
Ρτοβσης”, ῬΓπροπεπάαπι: εαἀεπι Ίπι 
πιόπτεπι νεµετας ὦαπα, βαάπξετίος πες 
Ποπ ἱσαππὶ ΡΙετ/οΠΟ: ΟΠΠ Έαθταιτ νε]: 
σατιίτη: «ή µε τῶο᾽ αἰτιῶ: {εκ 
Γεριςπινα ἀ]νετίης Ἰεέίοπος Αἰπρῖις Τα 
ποιῖς οοπιπιεποίαε’, αἴηῖε, Ίπ0ε Γ6- 
Ραιίτας, Ίπ ρσπηΐπε Π,αποίωςς Πχαπή 
ο/απσες Ἠἱς τεροπῖ:Ρεοςῇς ποπ ες 
Οοάίσησι ἵαπεα Γο/ριίοτααι Ιεέίοπες 
αἄροπαπι : 1Π΄ ὀΠοσιη Βτίταπη οοΓπι 
ἄτετο μή µε τῶνὸ” αἰτιῶ Ἱερεβαιητ» Τη 
2Ίτετο µ. µ. τὸ) δ) αἶτιδ. Ρτοχίπια 
νοιετέπι, πε ρατο: Ιεβίοπεπι ἆπο Τ,εἷ- 
ἀεηίες αοοεἀσπιτ 5 ο]τες Α ριαξετῖ : 
ἕ--- μή µε τῶνδε ὁ' αἰτιῶ: Μ{. η ------' 
μὴ με τῶνδέ Υ αἰτιῶν υ0στη {4 Ἠμεταπα 
Σ πιυτανετίπὴς ἵῃ ΠΠ, νεα. ΠΙῃ {οἱ- 
19. ὃς αοΏαἈαπῃ τερτεμεπαᾶριπης {εΓρ- 
ταΤαπΑ ΄ λα 

πόλις γεγηται, ή µε τωνὸ 

Γι, β αά η] οἰσίτας ΠΠαΙΟγΕΤΗ εὐεπε- 
σέσν Ρο γµη πο ιο ἔπο[ος Νε], πε πηῖ- 
Εἱ επίραπι ππριμεν. ΄ Ηαοες, Ε9ἴΕοί 9 
1]]αά α- πιο 9Ποφμθ νυ]βα(ΗΠ η ο0η- 
τεχτὰ . οµο {5 ἀσέο Ροβε 1 εέιοιὶ 
συπιπευάατα, ταπαὔλιῃ α]ἴετο νεβε- 
πιθηεῖυδς ϱή µε, τόνδε δ' αἰτιῶ. [ φιίὰ 
δὲ εοπρεγὲ πια» ποη πε, [ά θωπο- 
{6 ν Ίποιμίέ. Δεβποβα[α τεοεπΙίος : 
µῇ ἐμὲ αἰτιῶ, τόνδε δὲ, ἠγόυν Ἐτέοκλέα, 
Ἰπάάεης  ὀὕτω χρὴ γράφει» τὸν στίρο». 
Πϊς (αοπιεᾶα πιοπίίταπι (Οταπηπιατἰζάπι 
τάπιεμ νετειεπι Ιπνεπ/ῇς Ἱεέμοπεπι 
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τῶνδ” ἵπ {αο Οοάΐσες πεσαε α[ϊαπι αἰ- 
τετ τερετεταῖ, εκρ]ῖσαυς Ειγίρίήεα 
μαπο ἵπ πιοβυπι: ἐχΣ τι δὲ σοι συμβᾷΒ 
κακὸν ὑπ᾿ ἐμοῦ. ὢ πόλις, μή µε τούτω 
αἰτιῶ. Ῥτατετεα Γπιρ]ες αἰτιῶ . 
ἔπεμ[α. ἔτεαυεητατασ εαἀεπι Πτυδ ήτα. 
Ειμέρ. ἴΜεὰ. ν. σος. Αὐτ] τώδ’ εἴλομ" 
μήὸεν’ ἄλλον αἰτιῶ  φυρὺ, ΟξΕά. Ἐντ., 
ν. 6ισ. Γώμγ ὁ' ἆδήλῳ μή µε χωρὶς 
αἰτιῶ. «τὶορὺ. απ. ν. 611. ΑΔὐτὸς 
σὺ σαυτὸν αἴτιῶς ἀετετῖης ε[ὲ απο Τοὶ 
ε Μ{. ποταξιτ. ------ Με εαππεη Πας 
ποῃ πιονέπε», αἲ [οπρτοτηπι Οοάἵσαπι 
Ἱεξείοπεπι τῶνδε, ΝΕΙΌΟ ΟΠΡΤΙΑΠΗ 
1 θταγής ος Γοἶο]ῖς τΓοισΓεπ: αοῖ τὲ 
Ρ'εεῃοτας ς 1]Ης οεττο ΡΙΗΤᾶ]Ις τῶνδε 
ἁἹερ]ίσετε Ροτετας. οἱ πωπο ταπῇτηπι 
α Πποι]ατί αὰ ρἱητατίνάπ ΠΟΠ Ππεπη]« 
πειαητ Ττασϊοίς Πηρηωϊς ἵπ τα]ἴρας 
βάαπαίυπς ΝΜΤή µε, τόνδε δ’ αἰτιῶ Ίῃ 
ῥορβιβῆα. τεοεμοτί Ροίης Ρτοβοίς 
αυαπι ἵη Εωτρίά, ᾿Γαπάοςπι Ππιρ]ίεί 
ποη Ππ]πυς {πεφπεης, Πα 4ποφιε Πτι- 
ἅπτα, εοπιροῇβηπι ἐποιτιῤσύαι οιἶᾶπι 
εριά Αιῆςος Ροξίας.  δοβζοείει Οεὰ. 
1 γγ.ν.όσα.--- ἄρρως, εἴ σέτι Δέδραν", 
ἐλοίμή», ὧν ἐτοιτιῷ µε ὁρᾷν. ΄ Λάἀυτας 
Λπιϊς. ν. 405 ΕΙ. ν. 5ο6:- 64. μγὸ» 
ἐπαιτιῶ τοὐμὸν ἐτόμ᾽' 4ο] Ῥτοιης 
ν΄ ο7α. “ἩΠ κἀμὲ γάρ τι συμφορᾶς ἐται» 
τιΦ. νυ]σαιατ 10 συ ρφὂρα]ς. Ετσἁταπί 
«Αἵτε[εθα πιου]τμή ϱ. 64. Ποῃ Ἡπρες 
ος, οαοπ/πυς δἰτετυΠῇ 10) ρΓΦΕτεΠις 
ὑβιαταπ. παιηα6 ΠτυξεόταΠα πιτόπάϊ 
πΙ] σαι[ς Ττοσίσυς Ίαδεραιτ, Εηγῖ- 
ΡΙάες ᾿Πετας]]ὰ. ν. 465. Ὦ πμέσβυ. 
μὴ) 29) τηνδ ἐπαιτιῶ πόλι. υδϊ Ππ ζου 
ἄτστς' ΡΙΦΒΕΤΕΠΕΙ,' τῶγδ" ἐπαιτιῷ πόλιν 
νι]σα(’ Ποῦ ΡΟΠΡΟΜΕΤΕΠΙ: νίά' «4πὶ 
Πορὺ. Ψεερ. ν. 1438. Ἑγαίά. νι. ος 
ο. ὧν καὶ τὸ "Αλκιβιάδην ἐβγτιῶντο: 
υ]πρ]εχ εαἀειπ., πε ποτά, αἀπίρετης 
Πταέτυτα: /οεγαῖεί ϱ. 348. Ἑ. πᾶγτων 
αὐτο) τῶν φεγομένων "απιώνται ἀιὁ. 
υτμπαυε εεῖαπ ἀῑνοτία: Απηῤῥοη Ῥ. 
112920, ἃ ἐπαιτιομαί τὴν ὴυνθ]να τού. 
την. Χεπορση κ. Π. νΗς β. τς. Α. 
οὐκ οἴτισμας οὐδὲ ράδε τὸν θ6λν. 1, 
Γρ ην 
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υδί αππρ]εχ Ιοσια ποπ τεροτίαι: δ- 
/εὐίως Έταρ. Ἐναπασ. 1» Ῥ. 34. 6, 

{οηρίοται: πλάνη) “Ελλησι» ἐπαιτιᾶται!, 

πο αἰτιάται, ρτουτί νυ]ρατατ. Λένα 
Ἱερίτιτ Πίο Π]ίς αττίάσαμε νετδὶ Εοτηα, 
{εὰ ΡετρεΙαΠ. 

ὃς. 633. [Οὐχ ἑκὼν γὰρ ᾖλ0ν, ἄκων 
) ἐξελαύνομαι «κθονός.] Νετα αα]άεπι 
σος {εά οἀ]οίε τερετίτᾶ: ἀἰκεγαι αὐ”- 
Βίπς τετιῖο νετία Ρο]ψηίοες: Ὡς ἅτι- 
μος,, οἰκτρᾶὰ πάσχων, ἐξελαύνομαι χβο- 
γός' οιῖά οὈίαοτο ἁπίαι. ------ ἄκων ο) 
ἐξελαύγομαι αθονόςς ἵποϊμιπη ατΊῃα Ί10- 
υίβο {ε ἀπάαπι Ίαπι Εάετας ουτε[ίατις 
ν. 4379 ἀκουσίως Τοῖς Φιλτᾶτοις 
9; ἐκοῦσι ἠράμη» δόρυ. Ετιότί Γεξίο 
τ οριῖο {ε, Εμτραϊΐπε νετίας ΙΠητ]- 
16 Πατ αιιτθπεπά5 , δΠ. Ἱπτετρο]αίοτ]5 
{4 περί ἀαιατ θεια, Ρο[ἴετίας εἰεβο- 
τΙΠ. 

: 9. ὅ94. Καὶ σὺ Φοῖρ ἄναξ Ἅγυι- 
εὖ,] Καιαετις: Ο εοπιρίίογµπι Βῦ0ε- 
Ρε εω[ίο.  Νοη ν]άθο, απ Ππρυ]ετίε 
1ο[ερύωπι Πα[πωπι εἆ Τόμεγά. τν 6, 
οῦ. υτ ἀἰ[βηριαϊ πιαἰαοίε: Ιαὶ σὺ 
Φοῖρ' ἄναξ., ᾿Αγυιε, καὶ µέλαβρα., 
καίρετε" ΠΒϊΙΠ οπεπι ο ἁἀῑςι πο]υῖς, 
Αρο]]ίπῖς «ριΐεις «ΟΡΠΟΙΠΕΠ Εω]Πε 
νεὶ εκ Πογαο ΠΟτΙΙΏ 1ν ΟαΙΠΙ. νΙ» 
99. υδί Πεπιοταυῖυτ ᾿Αγνιώτιδες θερς- 
πεῖοι Ειτίρ. Ίοπε ν. 156. ΡΙᾶτεῖ αἱ 
πο αὐίρειπαπάα πο[ίταπῃ Ιοευπῃ αἲτι]- 
Ἱε Βατπεβις. νὶὰ. Εἰοτ. (ὐτίίαπ. ἵηλ 
«Ατί[ορῦ. Ψεερ. ν. 87ο. (υ01 δεβο]ῖα 
Φὠ]ρεητῖας ἀεῦιεαπε οὐπι Πατβουτᾶ- 
1ΐοπε ἵπ ᾿Αγυιᾶς «οπρ8τατί ) 12. δραη: 
ῥεπι. αὰ Οαἱμέπι. Β. ἵηπ Ὀίαῃ. ν. 144- ἵπ 
Όε]|. ν. ο01. ὃς αἆ Ηεβεὺ. ἵπ ᾿Άγυι- 
εὓς Οἶταίο5. - 

ὃς, 615. Ἕλλιμες 0) οἱ 'μοὶ., θεῶν τε 
δεξίμηλ’ ἀγάλματα.] τομ» τεξϊτε ν αἱ» 
ραν]τ οἱ Ἰμοὶ,. Ρτους! [οεἱριωπη 11 ΕΙΟΥς 
αὐοά ἵπ το]φμ]ς ρτοβαι ΕάῑτιουΙους 
οὗ ᾽μοὶ πΙΒΙ, Παυειτ 61ο {ε εΒεΔΙΗΓ» 
Ῥιπιοι οχεππρίοτωσι αὐαπιόαπι Πππι- 

ο τ ΑΕ Ἱτο.Νι Ἑ 59 

εαάϊπεπι ποβτί ἵπ εχοπιρ]αήρας: Ία. 
«τ{[ορὺ, νει[α αρ. «ὐεπ. Χ, Ῥ. 422. 
Ε. Ὥρα βαδίζει µοι ᾿στὶ πρὸς τὸν δεσπό- 
ΤΗΣ" ΠΕΙΠΟ Εας]]ς ἔοται μοὺ ᾽στὶ. ε8άεπι 
ο[ξ η Απιηίους ταιῖο. ----- Δεξίμηλ 
ἂγάλματα (πο [8πς [ππμίαστα , [εά 
αἰατία νἱξειπιῖς τες]ρ]εμά(φ 4ο (Ππατα}) 
τε[ρεκίε Γοτίατ εοίις ἵηπ ΡΠαρυϊΠαγΠι 
γειρίδ, αυ ΔΜοπίῳ [Ειναν]ε Ρ. 174. 
1. φυφαις εζαρεν Ἱῃπ /ατοη. Ρ. 
1941. επεπάαιῖας {σοΏριία τευ]ίε αά 
ο μπι Ρηώπ. Βμτίρι Ιοςύΐ: Πε]ωύτα 
ομέμτεν πιατὶ ( ε. πιατῖς) (απ ζιά:- 
πες. αὈΙ ἔοττε Γογοεράαῖπ, {πι αγῖςς 
Οιά {, Γεἰωῦτα Ζει)ί , ἵπ ατίς [11- 
ἑεμαίπες ὁ υπ 1]α Ώπι Μμγρίάΐς ν.σοο, 
θεῶν τῶν λευκοπώλων δώμαύ" ες δε- 
ξίμηλ’ ἀγάλματα, ἄ ποῦ ἤπε, οετιβΒ 
τε[ριεῖαπι. δεξίμήλον ἐσχάρα) αἰίατς 
οταϊζεμίαηι ἀῑκίε Εωτίρ. ΑπΠάΤΟΠΙ. νο 
1198. αἰέατία, δεξιπύρουφ θεῶν Θυμέλας 
1η ραρῥ]ής, ν. 64. 

ο. 639. κρατήσει τηςδε Θηβαίας 
χβογός.] Αἰοταπι Οοὐΐσμπι αητθ «οπ- 
(εηίας εκ [ρεξϊαπάις , απαπι 1π Ἠαης 
νειίαπι τεεῖρί ἀϊρπυπι Πε τῆςδε Θη- 
βαίων χβωός' ααοά ριθῦςι ΜΙ. 1εἰά. 
Ῥ. τῆςδε Θμβαίας χθοὸς Ἱεβίτατ ἴα 
Βαος]. ν. 1081, 1200. ΡΗΦΠ. ν. 504. 
τᾷδε Θηβαίᾳ αχθονὶ, ν. 781. 8909. ἂά- 
4ατὰς ν. 1108, 1240. {π ΠΕΙ ν. 
ζτ, Ξὺν σοὶ στρατεύε» γῆν ἐπ' 'Αρ- 
είν θέλω" ΜΙ. Ἠιοι, Ἱερίι Αρ. 
ϱ/ξίῶνε 

9. όλο. "Ἐξι' ἐν πώρας.] Κεξῖς 
Λατπε[ις ο Μ{, τεοερίε, Ρίο "Εξελύ’ 
ἐκ χώρας: Ἰάειῃ Π]]αά., ο Ροτ]βπὶς Οσα, 
ῬείτΗ(ῃ » α (σγοῖίο Ροῖιετας αεοερ]{ο 
"Ελξιθι «ποαΠο Ἱέρετας ἵπ ΕΙοτ,. 0ο. 
}οιω. "Εξι' ἐν χώρας Ἱπνεπίτατ 1Π 
Α [εῖὰ. ὃσά ἵπ αἰτετο  ᾿"Εξιι χῇο- 
νός' ους ΠΠ Γαἰσταπῃ αὐάαιατ } ν 
τγουβα/ίσαπῃ οοτίµΠρετες; ἀεδοιατ α- 
τεπι ἀε(οηριοτί, αιἱ πιεπίρετας Ἱερί 
{άρτια ν. 617. 

Ἡδ. 690. ---- ἀληθῶς ὁ) ὄνομα 1ο. 
ολο. 



ΙΝΕΥΕΙΡΙΡΊΟΡΗΟΕΝΙΦΕςΑςἘς, 

λυνείκην πατ»ρ "Ἐθετό σοι θείᾳ προνόιᾳ, 
νεικέω» ἐπώγυμο». ] Ίηάεα ΙΏρι]Πηίς 149- 
ους, Οµμἰπζηάπις Ἱ. Ο. ν, ς Χ; 

Ῥ. 405. ϱ Πμά, αἷτ, αριιά Εητρίάεηι 
τρίάμπι [άπε, 4ιιοά ποπιεπ Ροὐγπίοῖς ν 
μΐ ατριηπεπίιὔη πιοτιήι. ΓΤαἱετ {πεε[ιῖ. 
Ῥυπο υπάπῃ Ιοσυ!ηῃ Τε[ρΙοῖΕ» α ΤΗΓΠΕ- 
Ζο ἀεβσπαιυπι: ΡΓΦΙΕΥΕΕ Ἱεβίταγ Εμ η, 
ν. 1500, ὦ Πολύνεικες » ἔφυς ἄρ᾽ ἐπώ- 

νυµος. Ἰτηθῖιο Οτοίΐμε ἵῃ ΡΤΟΙΕβοΙ. 
Ῥ. 21. εχου[οτο π]ὔτατ Βγτρίᾶαε Ρες- 
σαιύπ. «ε[εὐγίης φπϊάεπα ν /ἱ ποπέ- 
πὶς επε Ῥο]γωίσεπ, ἀῑοσίο ποῃ ΠΕ- 

πἰεχετα;, ΠεαΙε ἵάπιεη ἵπ εα!η ΤΠΕΙΙΓ- 
τί ΟιΗΠΕΗαπέ ΤΕΡΤΕΠΕΠΠΟΠΕΠΙ 5 νΙό. 
ΤΠεῦ. ν. 583. δά. ὃς ν. δὰσ, 36. 
Φορῥοοῖὲ ταῦτα ἀῑεῖεαν π Απιίς. Υ. 
112 ΠΠρλυγείκήεΑρθεὶς γεικέων ἐξ ἅμ- 

Φιλόγων. Επίαιβ. Ἱν Π. 1. Ρ. 686, 
94. Φερωγύμως καὶ ὁ Ὀλυσσεὺς θεος 

ἀνέμασται. καὶ τὸ τοῦ Ἀϊρντος ὑεέγομα, 
Σεφοκλῆς ( ΑΙ. 435 ) ἐπώνυ. 
ἐκείνου κακοῖς ὧς ἀπὸ τοῦ αἱ 

ᾖκὴς δὲ πολλῶ» γεικέων 

καθά ΟἨσι 
μον ἦν τοις 

-- καὶ Γ1ολ νε 

Ὀδυσσεύς εἰμ) ἐπώγυμος κακοῖς, { 11ολ- 

λοὶ γὰρ ὠδύσαντο ὀύσσεβει, ἐμοί. ς Ηῖα 
Ίεριπτις ἴπ Οοά. Κερ. ΓαΠἱν. ᾠδύροστο, 

ουοὰ αρυά Πεβεῦ. Ιόσεταςς ΠΟ)]είΠ 1η 

απ Ιοουπ; πανε ΠΜεπαβίης 
1.οὔη. τν, ὃ το. Μυετοπι Σιόἡρὼ 
νοσαιλπ), {ἱ αάοφῦε ποπίπίς εΏο ἀῑκ- 

εταῖ υβῥοείεςς νΙά. δαΐπιαᾖ. Ἱπ «ελ 
1ιαπῤτίά, Όοπιποδῦπι Ρρ. 192. Ἐ. ὅ 

Τ[ειίηρ. αά Πίοίογ. δἱο. 1. Ρ. 8199 
οο. θεά {Εατοράιίη [αππεη» 1η 5 

οὔσαυε , ἀἰεβαταιῖς 4 185. αυ Π1ρο- 
της οετῖρί Ίπ 9. 97 ν ΠΠΙΙΤΟ ΡαΤΟΙΗ5 

ψετίατυπ Φοῤῥοε]εῖα , 4πΑΙΠ Εγιβίάεη 
ποσά φετε Ἱποπυίς 1]. 10. δσαίρεγ 
ῃ ἵη /αΤΤΟΠ. Ρ. 145. οὐ]ὴ5 οδ/ει- 

νεῶς ουί ΒΗΓΠΙάΠΠΟ ομοφάο ΕΠΔίΗΙΠ 
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αἀαϊάστίε Ηϊργοπ. (ὐἰωππα αἲ Γηπ. 
{ταρπι. Ρ. 210, 241, ἵ5 Ὠμ]ης σεπετῖς 
Παρερῖε αξωπι, Ίπ Αε[εηγ]είς αἩβ 
{Παρετ[απτ πε[είο παπι ργωίετ ἀείρηα- 
εωῖπ οπἰάρίαπ Ππνοπίατήτ τα]εα, πα 
ΏΟΠΙεΠ Εβραρδῖ. «4ε/ϱὐ. Ῥτοπιειῃ. Ν. ν. 
840. Ἐπώνυμο» δὲ τῶν Διὸς θιγημάτων 
Τέξεις κελαιὸν "Ἔπαφον. νυ]ρατὰτ αὓ- 
{ωτάε τῶν Δ. γενηµάτων. ερτερῖαπα 
οογτεξίοπεη νε]αιῖ Ρεγγαγεᾶί Ρο[αθ- 
σατ Ἱη πιατρῖηα Ἰθτῖ Γα) 10: δεαίρεγ. 
Ἠεβεβίης : Θιγημέτων, µιασμέάτων, 

(μοά αἱεΠπαπι αὖξεττ Ου ωσίπας 
ὀΗἴΙσῦου Ἱπβεσταιῃ, (απουσία {ρι- 
πίσσα Ονίᾶίο ριοπυποίος Ἱπάίρραπι 
Οε]ερειτ. Ρ. Βήγπαηπις πά Ηετοῖὰ. 
ΧΧΙ, ν. 2ο0. οὐ] [ας Πβεη(ετγ αὀ/{εῃ- 
Ώου; πεααε ταπιεπ το/ρας νε] {ρε 
Ρίοτίας αὐ[ήπιι Ονίάπα: Περί. ος 
Ῥοπιο τν, ΧΠΠν ο. ------ φμθά ες, τε- 
Τε, (ατα, υθεαγίς, χνΙ, 17. {πβεπίῖ- 
με Γμἱ ἀῑδης εὐσποπείπε Π.άγρις. 8εᾶ 
Ώσο ποῃ Ιπνεπυ[ζα {μπε ας πες Π]]αά 
η Απιμο]. 111, χν., ερ. 3. Πανσανίαν 
ὑητρὸν ἐπώνυμογ: φυσαυε {ωπε εἰμφάειῃ 
Ρεποιῖς; α αὐίδας ππα]εαπι ἁξας Ἱ]]αά 
Ίῃ «1ευπιί Όπαςσο ποπιίπε αυ βιΠΠι 
ἵη Γα8ἴπο «Ἀγπιίπε ἄεΗΊεΗ 5 1οὰ, ἃς 
Ἐπηίαπιπη 4ᾳ «πάτοπιαςδε, φυααᾶς 
{α0ς Πιπ]ία, Τα]πὶς αὐγ)θςς Πποῃ Ππῖ- 
Ώ.ς αὐίητὰα ν]άετί ἀεριειηηε, αἰῑαΙα 
Ογα εἰς ν]άερ]ατ, αιυὰ ἁἀᾳ ΄ Λαδας 
Ἱεριτυγ 1η ΑΙεχαπάτίπα νετβοπθι Κερ. 
πχν», 25. κατῷ τὸ ὄνομα αὐτοῦ αὐτός 
ἐστι  Νάβαλ ὄνομα οὐτῷ καὶ ἀφροσύ- 
»ή μετ’ αὐτοῦ. 19) Π331 1οῦ 31 Νεπιο, 
πΙΠ {οιεπς Οεπτα]απ ἀΙα]οξίοταπα 
Ιυτο]ρες ἵπ ὡἶγακὺ. νι 50. Σοφία 
κατὰ τὸ ὄομα αὐτῆς ἐστιν. ----- οὗ πολ- 
λοῖς Φοαγερά. οαυσαςςε {ηπι ἵπ Ίος Ἱῖ- 
Ρε]ο Ππιμα ς, ΧΙΙ, 8. ὃς ΧενΙ, 1. 
Ἰησοῦς ------- ἐγένετο κατ τὸ ἔνομα αὐ- 
τοῦ μέγας ἐπὶ σώτηρίᾳ. κ.τ. λ. 
Θεά αες ηΙΒΙ] αά Εητίρίάαε Ίοσυπῃ » 
ουεπ 1ο. Βαυίβης Ρτοξετε αἲ Οἱζεγοῃ. 
ος Ν. Τι ας Ε κκεΟρ,' δι: υο 
ο[ιεπάαῖ απτε ΒΙαΐοπεπι θεοῦ πρώριαν 
Εωπέρίᾶςπ «οππιεπιοταῇς, - 

δὲ Ρρ2 
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«Νδ. 6429 49. ---- ὦ τετρασκελὴς / 
ἹΜότχος ἀλάμκστον πέσηµα { Δίκε: ] 
Ρωβτοσαπα νοτοωπι ο εοἱο τοττῖΟ ΓΕ- 
ευ]ίε α.) αματιάπι Κἰησίως, Οσαϊςϊς ὃς 
ςοἰο[αβΐς αμέζοτιατες Ὠαῖας ἁἀπένα 

Ῥιηιέτίως Ἰάεπι ν]άρται. Ιπαο ρτῶ- 
εοτοα 5 ϱπνερτ ἅ πρίως: εί Φ1- 
ἀτιρες {Ηεμία ἱπάθπιίέι εὐτρας Ργυ[έγα- 
οἷες εοτε]σεπάμπι {οσοι ατα», ἆδά- 
µοστ»» τὸ σῶμα Δίκε' εχεῖται 6 Βας- 
οί ν. 609. Δίκετε πεδόσε τροµερο 
σώματα Δίκετε, Ἰν]αλάδες, βγο[ἔετ- 
πῇίρ. Ἱ].απθῖις νωἱσατασι Πίο Ιεέτίοπεαι 
αἀνετί[α» Κἰπσίρη ταεί νο]αῖες πιΏΙς 
αμίά Πτ απιἰοαίτας α Ροξτα ρτοβεξίααι» 
ποι Ἰίαμες. Μάώχος ἀδάμαστος 
ἑπάρπιία ἵπυεησα» ΛΝε[εῖα αγαϊτὶ, Πιο 
ου]ιπι ο ρπαία ἰμρο: Οπαάιϊπεα Ίάνεη- 
-οᾶ ν Παπ ἀῑκοτατ Ουσία. Μει. τΙ1» 
16, ΔΝΗΐυπι [ετυληί βπρπιωπ εετνῖεε 6ὲ- 
τεπίεῖε: Ιοῖα. ν. 239 Ετυυμθηέ, 1επε- 
αφπε ἰαίις [πει ἴπ θετρα : ταύτης 
αμΐ ἶονεπῃ τοσεῦας ἄἴΠπαΙΟΙΟΠΙ» ΤΙ 9 
8ός., ἰαις ἴπ Γυῖς πῖυειπι ἀεροηῖί 
ατεπὶς: Ὡκλσσενν Ίπ δατορα Λ0/ευί 
ν. οο. 1.μείαπο ἂε Φα]τας. 8. ἁτ. πιζ- 
τηοταῦταῖ ῥ. 502, {ςχδμου ἐπιδημία. 
καὶ βοὺς ἔκλωσι: ἆε εδἀεπ ῥαι/απ. 
ας. Ρ. 733. Οαάϊπον αἷε, ΙΠΠΕΠΕΟά μπι 
εται, ὄνθα ἡ β2ῦς ἔμελλε χαμοῦσο ὁκλά- 
εε». ἀε Οαάπεα ουμιµ ὨΠἱοπγ[{1ν, 
Ῥ. Τ42ς Ε3. ) ΓΚ α) βοὺς αμϕήεσσα χαμ- 
ευγάδος ὤκλκσε χήλ}, "Άστεος ἐσσομέ- 
γι. προάγγελος. ΜΙΠΙδ. ἵῃΠ μας Τε» 
Ριοριίαπι Ετὶρίάέυπι Δίῑε ταπΙπιάεΙπ 
ναῖοτ.. ἂς κπαῤῥαλε ὀκλὰξ «Αρο]]οπῖι 
Λἐο(δὲ, 

Ὑς, 645. οὗ κατοικίσαι / 6 Πεδία μὲν 
τὸ θἔσφατον Ἱ]υροφόρα δόµω» ἔχρητε ] 
Ίο ἱπεο]ίσίεετ, υ αΓβΙΙΤΟΓ. «ΟεΓίσο» 
Πυροφόρ) ᾿Αώων. αωσὰ , ἠΐπςο ξασΐ]ς 
παταὮ  6οάΐϊσες Ιπβάες ὃς ΒΠΙΟΠεδ» 
Π{υροφόρ2; δόκων., ἵη ᾳπαπισμησυξΕ ῥαΓ- 
τοπι νοτ(ανετῖδ, πυί]απ ΑπηίτΙοΓΕ ν]- 
ὀετατ Ἱπτετρτειαείοπεῖιπ, αὖςξ Πε. [ρε- 
εἶε νετ οοπιΠεπααδ]]ίδ: Παπ αι] 
θὐ[έστο {μητ τὰ πεδία τῶν δόµων, δεῦθ- 

ται Ἔ -δ 

[ἶα[ξὲς Πιύπιοταίι ὃ 4ΙοσΠΠ πας πεδία 
δόμω» πυροφόρα. γῆν Ἱπιετρτεταις πίρ 
γα καὶ ἵκανην τοὺς ἐγοικοῦγτας αὐτῇ τρέ- 
Φεμ' Ώπο, ἅ τε]ῖηπα τοςθητίοτΗᾷ 
ααοαάε, ΓΠης Ποπιήπαπη σοπιεηίᾶ » 
4:ος γειίτας Ίατε. Όσ]οῃ αμίεπι 7 
Πτορις ὃς απεϊἔτοριῳ Π0ῖ πο Τε- 
[Γροπάεπε Ιηνῖσεπι; ποαυ” «οἱομ 7 απ- 
ΠΠΤορΗα:, Ἰζόλμος ὤλεσε μχρμάρῳ 
νετίας εβ α δ:ῥυα[ε ἀεβρπατης 5 
Ἱεά Οἱγοοπίως, ἵη ους ρτῖρα [εὰς 
ετοςβςο 4αοαμα Ίοους οοποε(εΗτ. 

ὄθμος ὤλεσε µαρμάρω/-υ]- υὸ- {υ-] 
υπα νοσε τταπςροίτα., ποβοι νετίας αἄ 
ηος Ροϊτστίε εκοιηρἰαῖῃ ἄο αςςΟοΠΠΙΠσ- 
ἀαιί, αι Ἱερατυτ 
Χρήσε, πυροφόρ) ᾿Αόω: /-υ/-υυ.[υ- | 
ΡιΦίει-α ποη «οηνεΠ]ς ἴπιος Εάῑκο- 
χε, αοπισάο {οιίεπόαπι Πε απῖη(ο 
«60Ιο νετδαπ], κατῴμησε, κατῴκισε. 
κατῴκισε» , κατοικίσαι Ῥτο ΙηὈίτα φμ]δ- 
ᾳὐε {πο νι]σαπιςςΣ ποηάα ὁιδίωπι 
ου η τοτἱάοπῃ ᾳποσια ῥοβεητ ἴῃ {οτῖρ- 
ε15 [Ποτῖς εξ οπεςς [5ά ἵ 14 αασά 
πιταῦας, ομπαῃ ρηοτίουν ετῖοπι Κἰπ- 
δίως εοπρίτας» ατ Ἰ]αά νειρυπ 
Ῥτογ[ας αἆ [εαιοητία πση Ρει(ῖηοτο [α- 
ἀῑεαπτες, Ἰήπς, ΡοΏτα πια]οτὶ ἀῑνι[[ὸ- 
τῖης ἀἰβίηέείοπε : ΠΒ] [εοις νίάσταγς 
ὃς σεὐοἰα[ία οαοφίε νοτετὶ, αποπι ηἷς 
Ππε ἀμοίιαιίουε {έᾳυοςς ἶς, ἐν ὁίοις, 
Ἰπυίε, τῶρ ὑπομγημάτω»., ἀντὶ τοῦ 
οὗ κατώκσε., Ἱκοατοικίτα 

ο» 
ὁ δὲ λόγος 

πλεονάζοντος τοῦ μὲν» ἀγτὶ τοῦ , οὗ ἠδα 
τοικίσαι μὲ) καὶ οονεὶ κτίσᾳαι τῷ πελίχ 

ὁ 'θεὸ Ἅ μοιγτεύσατο , ἐνύοι ἡ τῆς 
Δίρχής πηγ) καταρδεύει τὰς Ὕνας, σα 
ΕΙ νετα νετοοτιυπ Πταξζατα, Εὶς Ἱερί- 
εἴπ]ας Ώοχυς, οἱ 8η Ρεπίποπη ης 
Ἱπῃόει τε]ισίο, πυπαμαπι α πειτιςὶ ἁἰ- 
ἐῑαιῖς εΠε τοβΙἹεπόαπα, [αρτα ἴα Ιάο- 
πεσ, πι Εα[υς, αΓβα!ΠπΕῃ:ο ςοπΕυτᾶ- 
τα, «εσπίμοάα νἰόάεσοτ πατσο ]οσυῇα 
εποἀαίτα», αμειῃ Πο ]εσὶ νε] 4ιαυξ 
αςς[ρ! : 

οὗ κατοικίσαι 
Πεδία. μὲν τὸ θέσφατο 
Χρησε ( πυροφόρ’ Αόων} 

ως “ὐὐαύ.. 



ο ..---. 

κα ΡΥΈὉΙΤΡΟΙΡΙΣ Τσο ΠΒΑ Β,  αος 

κ {μ[οται ογαει] μη θε ἐοηίεγε. 
Ώεις εαϊσώαι ο/αοµἱο: ᾿Εόρ κέ τοι 
πρώτιστα βοὺς κέραο ἀγραύλου "ἴζηται, 
ΧλΗΗ τε πέ)ῳ ών ποιήετε, --- Ὁγήῳ 
ἐπ ἀκροτάτῳ: μτίζὲ πόλι εὐρυσγυια». 
--- (μ(ν τεομἰρυετἰἰ θετύα, {ηωπία [ας 
ρουπία» Δαοβίαφιε Πία «υοσαίο, η Ιη] 
ἀ/Τεταπς Πτα ἀμος μτίσαι πέλι 1ΓΡΕΙ 
εὐπ(ετα , ὃς κοωτοικίδαι πεδία’ εοάσπι 
{αι Γα ἁιοϊταν ο]ς πα ἐοπάθγθν κά- 
τοικίσαὶ νοὶ μτίσαι »ήσο». νιᾶ. Οε]εῦειτ. 
ΡῬ. Ἠε]εήποίως ΟΡ 11, Ἐι Χν, Ρ. 
οἳ. ᾖητίρίάεα Πο Ππτειρτετατί ρ]ασετς 

Ἡ)ή μαὐίτατὶ (τεὶ πείς θαμαπᾶος ο» 
ππατε ) εαπΙβος οΓαΕΜΗΗ ἐ[]εταῦ » (1 γη” 
δί/ενος «Πυπιμα ) ας Ὠς ρο/ΐτειηα ἆπο 
Ῥετ ἐπεξήγησῳ εκ ενευια Γταρίειις 
πα[εσοηῖς, Πσιτ [εαιισυίᾶ, ΙΠΕΠΙΟΙΦΠ8 
δι γύας Δίρμας χλοηφόρους Οαπηϊ 8υ- 
τειῃ ὤνο πο ΓΏίτοε φαἰάεπι πποτηετας» 
πεάυτα ς οἵασμ]ο οτεάί Ρροβοι οἰΙΠὶ 
᾿Αοπίδις ἀεβσπατα. απ πεςε[Πο ΠΟ 
εΏσε», ας υπ σοππιοάα Ώτ ος Ιπ 
Ίοςο 4ο 4ὲ (αἁπιὶ 1π ας οἵης αρί- 
ευτ αάνεπτα, “Ποπιπ πιεηῖΩ ΓΠΟοΙ- 
Ωτατειάτ» Π Ὠοξϊος ταπταίπ. Ιεέτοταδ 
{φεταίεαι. Ῥοπαπῃ ποππι]ία, Πε Πῖφ 
ουίάειπ. ἵπρταϊια Γοτιο Έαευτας Ἱνπίο 
θηἱ φιοπάαι ῥΗ]/1ς αὖ οτί, Οτι ἴπ 
“Ιοπία: οὐπ|Μὲ οεπιὶ ΘιΩπο. Ονίαν ἵ 
Εο. ν. 49ο. «οἰζομ της εἲ φιο Πουρες 
«ᾖπ «οπίος 1ο Ιαΐα Γεττέα /ἱεο». ία: 
εὗμς ευ. τετ, ν. 1989. Ιρίᾷ. ν. 645. 
(Γαπσιίπο ------- «ΙὐπίαΙαν ὃν αῑπί {α1µ- 
Φαγο πα (αμ. ἆς Οαάιπο Λοη- 
πο [.:οηγί 1ν Ρ. 19, Ἱ- -"Αοζίῃς 
σχεδον ἦλίε πέδ» Βλιωτο ὀἀδέύων, ο µ8 
νότο πεδώ πυροφόρ ᾿Αόων Πμπιριά!ς 
(Εοπετ. . ο ΔΡοϊ- ν, 228. Θήῤης 
-ἀμπεδίον πυρηφ22ο2. ) ε9άΕΙΠΠ "Λόγια πᾶ- 
ὁΐν ὠσυριατ «ροοπ.. [ῦοᾶ. τπτ, ν. 
π181. Ἱκαὶ ὁ ὁ μὲν ᾿Αοζίοισυ ἐισπεί- 
ῥρᾶς πεδίισι Ἰςαδμος ᾿Αγηνορίδής γαι]: 
9) εὔατ» λαό, 4ε ὀρλΙ5 {ει/ισες 
ο ύπααα {αρεγίτιες ὁ Ιάδμος πειεῖται 
πολίας, πατοικύζας αὐτοὺς εν Ὀήβαιςν 
-ατ αἲτ ΡΡετεςγώσς ἵη 9σποὶ. αά «4ροίίοπ. 
1, ς. 240/ε{0 19, 37. πιεπιοταπίυτ νο: 

Υίου πεδίΦιο βαθεῖχ» βῶλον ἆροῦντες, {οπῖῇ 
εατπιρὶ »αρτῖ, «υπία αχυα, Φαιίο, 1 πεῦ. 
ναΙι» 920, 56. ᾱ, 134. χιτ, 192 
δεὰ πεπιο [ο εἰὶ οπίάμῃ εχρεις, αἱ 
Ροδ(ς΄ αι] σα ςνῖς νοιοτειη τερ]οΠἰ6 αά- 
Ῥειἰαείσπεπι Ίρποται Ίπ ἀθ][ς]ῖς Εμίῇς, 
Βετρεπς, 4ὔοε Ολάπιας εοηξεσ]ε, 4ο. 
πι ἀἰοεῦαιυτ: πιορηπ]ε ρουπίες 
αν ν. 1177. ᾿Αονίοο δρῴμοντος, ὃν 
Ὠγυγί εὶ Θ/βη Ἱκέδμος {1εφ- 
νε». Εας][λππα ϱηΦΕοτιηατῖοπε {οιρςπ8 
«Αοπῖις ΙΏ. εοε]ε[ίει (ταθίε αρα Λο» 
πμϊα ΠΙΟΠΥ{, 11, ρ. ὅο, 31. 
Οὐρανίοιο ὁράκοντος ἑναντίο ὄμμα τη ή- 

Ρας. 

Οοιτίσεηάαη : 
᾽Λονίοιο δράκοντος «--------α 
{οι[ρτασι ἔαοτατ οὐ. Ηραίας Ἱερῖε 
ΟὐΡίοιο" νου εται νοςῖ Οὐρᾳγίοιο οΟἵη« 
Ρεπάίηη, δἱ ταηῖ νιάεται Λοππις 
σουτ] αὶ Ῥοιετῖς Ιπβααῖς εγηάιεῖ (πε 
Ροδις ἱοεῖδ Τ.. 1ν, Ρ, 145 2. 46 (044- 
ΠΙΟ οὗπεητίδ: ᾿Αλλὰ μεθ’ ἑρπυστῆρα, 
μετ ἄγοια Φύλο :Φιγάντων "Ἐκτήνων 
προμαχοισι» καὶ ἄορι μάργωτολαῷ, Βὰρ- 

κ ο κ ἓ ιχρχὲ: 1 ερ ικεσσιὶ ------  Γεευυθηαι 
νεπαπι Ἱπιεριςς μὶς νυοῖοας τουα|- 
αἰες Γτούµεεπς απὶεοπαπίε, ἕν εη/ο 
Ραμπαβαῖ; {σαι )- ῥορκίο:  αὐ[ατθ]ς 
οµ]ά που η δεπειο νίκ ππειη]ῃῖ ΠΕ 
Ίεσετε:; αρα ταῦτοπγ ἠτεία ππηταία 6οΠ]- 
πιταΌ]ς ετπ/]εῖι 1π απ ιπ Δοεοργμηῖ 
ποΙΠεΠ : ειπεµάαπάιπι εΠΙΠ] : 
κτήνω» προμάχεῖσι καὶ "λονι μάρνωτο 

λαῷ 

Βωοτίαιῃ [αἱ]σσς αὐτῖοαίτας ἱπσοο]ης- 
τιητ 4ητο σάνερτυη (αάπη, "Ἓλτηνες, 
Αουες, Ῥέμμικες, ἃ "αντες,. ΦΙάΡο 
Ἰο αχ» Ρ. 615. ο. ἡ. Βριωτία πρότερον 
ὑπὸ βαρθγρων ὠκειτο ᾿Αόων καὶ Ῥεμ- 
µίκων ------ καὶ Λελέγων καὶ “ωώντωρ, 
.. στ ., Ῥ. 404. ο. Ἀπιοίτως τὴν 
Ἠριατορ (σχον ) "λονες καὶ Τέμμικες 
καὶ "Ταντες. Ραπ[αη, ςοη{. 1, Ρ.719. 
1.γευρύτοα ᾿Δόων ιπεπίπιι ν. 1259. 
Ἕλτηνων, ν. 1212, Γεμμίκων. ν.όι 1. 
Ὠοξδϊυς {απο Οταπιωαιίσυς, Ότο 1η 
ος τε 

”- 
΄ 
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Στρ. Ο6οιμ. αι, ν. Τι. Τε- 
γαη» Ἰπ πι , ιδ πήπο Βωθία Όσα» 
ων ὑαδιεγω απίε Ηγαπίει, .εί6- 
δες, Τοπιπιίσες, Εψαπῖοεςν «ρπες: 1η- 
ᾱρ αἰἶθιο «οπία ἀῑείειτ. Ππῖπας Πῑα 
νυ]ραπιτ εσεπάαία. (ετείαπ) 4{οπῖις 
υβτατίης Ππω]ιο ΒΡοδεῖδ, αμαιπ οπς 
«ἄοπα ἴ8ΙΠΕΠ ο αζμς ἀῑχ]ε Πεὂ.νττ1, 
475. 

Ὅς, 618 ---- ἓ κ ὕλατος ἵνο }ε/ 
ϱ ἈΝοτὶς ἐπέρχεται γύαο { ιο Δίσκας 
πλοήῶὂρους { τι Καὶ βαβυσπόρους] ἵπ 
ίς 4ῳοημο Λαζαγίωπη ὃς Αἰπρίιη {Ε- 
αὐυτῦς (απις πίᾷ αμοά γνίος Ιῃ γύας 
πιπιατίπῃ  πἴσαο νο 75 ρο[(αατίπῃ ϱτο 
ὕα τε, πε {οτίριοταῃ αμϊ επ (σα]- 
ὀίοεσπι σοπ{επ{Ηη {π απ]. αὐῖα 
νάσραπτατ οχρίοταῖα, εκ[ρεέαπάσπα 
ταῖως 5 Τ]]αά ἱραΙη ἵνα γεν ἱξρίμς Το- 
συττεῃς αριά ΄ ιασίσον, τες Μπ. 
βῖως τεεορίς ἵπβια ν. 1749. - 9θ- 
αωοριτῖα Πο οἱἵπω νυ]ραῦαητας: ο Ἀοτὶς 
ἐπέρχετοι Φ/αίας { ιο Δ. χ. / 11 Καὶ 
βαὐυσπέρους γυίας. ἃ αμ]ρμ8 ποπ ἆ/[68: 
ἁμπι ἸΠ. Τ,εἰάεπίεςς ἵπ πιτοσᾶε τ- 
Ίπεπ Ἱἱερίται ο ἸΝοτὶς ἐπέρχεται γᾶς" 
Κἰπρίμς γυίας, εκ υπὰσσίη)ο σοἱο ῥε- 
εἶτωπι, Πίο νοςί γαίας (αρρο[α[ες γυίας 
ΡιΦέετεῦατ ὅς Ουἁ, Εἰοτ. γύας Ρτατι]- 
Ἡ . Ἠαβπο νοεςῖ ρεπαίηειη οεπίεῃς 
{οΠριυῖαπι , υὈίσυπαας [ω]τεπ νετ 
{γ]]4ραπι Ρο η]ας οοιτερίαϊη, τεόι- 
οἑηάαῃ. νείαε ἵῃπ Ρῃωη. ν. 673. 1- 
εοβύτοῃ, ν. 1019, Τ1δ1. ὃς αοῖ. 1η 
Ῥωπϊρ. Ἠσς. ν. 454, Ἱερεραταγς ἔν- 
θα ----- Φασὶν ᾿Απιλανον Πεδία λιπαί- 
ευ" που α]ίτετ ΜΗ. Ε,εἷᾶ, ριίοτυπις 
Πἰπσιμ ο ἁποῦας 094, τεροία!ς τὰς 
γυίας ({εχῖρε γύας) λιπαύειν. Γαρῖα 
{οτίρταπῃ Εάεγας πεδία" {οἶεπι Πα ἀμο 
ρετηυτοτῖς Πουε 1 Βυπρίάϊς ὃς ὦθ- 
Ρος] 1οεῖς αρυά {ιοίαΠ. ἵπ Οοπνῖν. 
Ἐ. ττῃ, Ρ. 496. 59 ἅ 437. 55. αΡΤΟς 
πετ 0ἱήν (Πο Βαοτίος νοςσαὶ δεπερᾶ 
Ῥηωηῃ. ν. 1ο.) εὐκόρπους γύας ἀῑχῖι 
ἙΕωτίρ. ΑπόΤΟΠ, ν. 1οής. πυροφέρους 
2ύας» «ρουη, κθοά, 19 Υ. 706. φμἳ» 

Αρ ντα ας πιο 6 

αὐε Ίατες {10 ποπιίπε Τόεθογεν σ.9- 
ππϊπίς Αυέξοι κχν , ὅ. 3ο. | αμάας 
«ε[εβοίω Ῥτοπ. ν. 360, Πε καλλι- 
κόάρπου Σικελίας λευρᾶς γύας. ατΏα 6ε- 
πἰἰαἰία οαβία φορροειὲὶ ἀϊουπιιτ αἀρώτι- 
µοι γύαι, Απρ. νε στ. Οιά εἰ- 
ἀεπι ριοαὈ/]ΐσετ Επετῖτ Ἐύήθης γύη ἆο- 
εεὈῖτ αἁ ΠΗε[νεδίωπι Τὶ. Ηενι[ἐρτ ιβ». 

Εκ υπάςσιπιο οοἱο Κἰπρίω ἃς 
Βαιιετίις νοσεπι γυίας (ουσίας Ίοοο 
χώρας Παῦει Εἰοτ. 05.) τεέο [α[τα- 
Ίεταπις ἔεσσταῖ Ιάείῃ Ίαπ: (στοιῖςς (εά 
Πίο Ρίετετεα , ἀῑ[σοαάσης οὐ. οπιπΊρας 
8], ΡΙο γύας {/ Δῴκας χλοήφόρους { 
]αὶ βαθυσπόρους: νη]δαν]ε: γαίσς / Δίρ-- 
κας Χχλοήφόρου | Καὶ βαθυῤῥόου. ἵπεες- 
τά Οοά1είς, απ Ἱπσεπ Είειυς α- 
ἐποτίατε : (ω{ρίσος . εο ἀἱκρ]ιοιῖῇς 
βαθυσπόρους., 4οἩ Ἱπερτίης ν. 673 Ιε- 
σετείασ, Ες βαθυσπόρους γυίας. ΥΕΤΙΠΙ 
Ειτὶρίώς εἴϊ εοπ/πεταάἀο.. Ἰοεῖς εε]απα 
ν]ς]ηῖς εθεπ] τοροϊῖστε νοσαοσία: ποςσ 
1Π Ίοσςο ατυα βοορβία ἀῑπεταϊ }γύας χλοή- 
Φόρους καὶ βαθυσπέρους, ϱὐξ ραμ]ο {α- 
Ρετ]!ας πεδία γοσαραϊ πυροφόρα. 

Ὑς. όσ4. 14. Ἰισσὸς ὃν περιστεφὴς 
----- 17.1 ΝΑΠΙ Ἱπ ὴς αυατιοτ οο]!5 
νατίαπι Εαάῑείοποςς πΙμὶ ειίατη Γμεἰάση- 
{ο Οοά1σςςδ, πὶᾷ ααοό ν ἵη [ὰά, οππ]ς- 
Γα1η. ν αἀΠοίαηι ΙεΙπιο νοτρο "Ρεί- 
νετία Είοτ. Οαδϊοίς Γοριωταῃ 
Ἰσο[ῆας αἀποταταε, Ἰπισσὸν ὃν περιστε- 
Φἠς καὶ λωτὸς, εὐβὺς ὅτο. ----' Ου 

μιο «σαάτε Μισιρίσες, Βατιρίο ΕΟΠΙΙΠΕ- 
πποτλία 1π δια Ἐ Περ. ια, τού. πῖ- 
πηε {μπε Ῥιοτητας { αμίά Πὶς Ίπεβ 
οδίσανἰτασῖς .. αὔπιοτα Ίποκ Ἠ]ηπη]πος 
Ραιατοπβς Ππα[εαε ΠΒΤΙΑΙΙΟ ο μᾶπι 
δεὐολία[ίαε ὀεῦειηας, ὅς Παῖο φαἰάειῃ » 
πε ριίο, {οἱ : Βασσεμυπι, ἀς πια 
οπ4«πίεπῃ, κισσὸς περὶ τοὺς κίρνας Θυεὶς 
ἐκάλυψεν  {δ ταῖς οὐ Επι 1Ισ/ πι 
οοπ[ετυαυίὲς οδιὸ καὶ ἹἹερκιόιος ({ςα 
{οτιοεπόυπ Ἱπ ὠσμο]ής) ὁ θεὸς ἐκλήθη 
παρὰ Θηβαίοι. ΠὨαεσλί ΓΠερικιονίου πθ- 
{ιο πυπι αἱ ππεπιοτία {ωρετῇες Ρριῶ» 
(είαυσπι {π ΟΥρῥἰευΓώΠΙ ΒΥΠΠΠΟ ΧΗΥΙ 

αιὶ 
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ουἱ Ιη/οηδίευτ, Βδκκχου Περικιονίου θυν 
µίαμα".. Ἱπάς πιαπ)Εείζηπι εἴξ, Ποπιεῃ 
Ἠ]υά Περικιονῶυν Οτρύϊεο: αςοερί[Πε 
{επ πιγ(ῖσο , ομῖας οτίσίπεπι ὅς Τ8- 
εἴοπεπῃ εκ [γβοτῖα νειειτππα τερεεί{ε 
ΛΗπα/ξα:. Ὦε Πες αὐρε]αιίοπε ους 
ἆαπι ποτανΊε, ποίῖζτῖς οτίαπι Εωγίριάείς 
ΠΟΠ Ῥγετογπ{ῇς, Ἰοαεῦ. «απιετατ, ἵη 
ΜΙΙσεΙ, Οααεβ. Όεευν. 1ν, Ρ{οῦ]. ν. 
Οτ]ρίπεπι Εαδυ]ῶ » 9υαπι (εαύπτις εβ 
Πίο ᾖητίρίόες, ἵτπ 15 ΠΠΙΠΙ νΙάεοτ ἀς- 
τεχ]βο', οὐ ἆε Οβτάε Εαομίαπτυτ 
Αεργριῇ! : πατταπε αρυἀ Ρἰμίατεῦ. 4ε 
1. ὃς ΟΥ. Φ. κν, Ρ. 38, ἄτσαπι, Ο0ἱ 
{πογαε ΟΠ Ἱπο]ηίας, Βμέξυυς ἵῃ ]]» 
της οχρυ]{ασ εἴτοα βγ0]απῃ » ετιεᾷ ι8η- 
ἀεπι Ιπ[οβΙΠε: ἡ δὲ ᾿Βρίη , κάλλιστον 
(ᾳσή ποπ ορεπιπα {Πρρίειπεῃίο:) 
«ργος ὀλίγω χρόγῳ καὶ μέγιστο» ἄγσορα- 
μοῦσα περιέπτυξε καὶ περιέφυ καὶ ἀπέ- 
κρυψεν ἐντὸς ἑαντῆς' Απηϊ]Ίτετ «οἱμπΙπα!ῃ 
ὃς Βαεσῦαπι θεζετα ΓροΏτο ΠΔΙᾶ, Σ/σσὸς 
περιστεῴὴς, ϱε]εττίπιε εΓεδζεΠς ΊΤερίέ- 
Άτυξε καὶ περιέφυ καὶ ἀπέκρυφε» ἐντὸς ἐαυ» 
τοῦ. Ῥ]ειαηας, αὖ ἂὲ ΟΠ5Ιάε παζ- 
ταῦαΏτΗΣ, αὖξ η εἶμ ΠΟΠΟΤΕΠΙ Πε- 
ὕατῦε, ἵη Βαοσβαπ 4ποφυς΄τΠεραπαπῃ 
Ογφεωσα!η αὖ ΟΥΡΡεο νε] α ΜΕΙΩΠΙΡο- 
4ε ΕωιΠα ταπῄατα, νἰτί Ὀοξί ἀμόμιῃ 
πιοπυέταπε: Ρ]ειίααε Ώειπι εµπιάεπι 
εγεφἰόετασε, Αεσυριῖς Οµίπ, ο: 
εἶς Διόνυσο» ἀϊθηπι. νἷἀ. Ρα. Έτη. 
Ιαὐ]οπάϊ Ἱπ εἰασοταηβίπο ΓαπτΏεο 
Αερχρι, 1. ττ, ο. 1, ὃ σ. Βἰμίατερ. 
4ὲ Ἡ. ὅ ΟΓ Φ.χεῖ1, Ρ. 35. ὃ ΧΧΣν, 
ὃς ἴορα. ποΙ πΙειτησ οΠεπάετε ἐτι ὁ αν- 
τος ἐστι Διοιύσῳ. «ἶταης ΙΏ 6αΙΠ ΤέπΙ Ῥ. 
ο4, ος, τίῤοπεπιν Πετπιαεμπεν ὃί 
ἠπα[εαπε, ποια. (Οοἱορποπίμ  4ποά 
ὁφιγίνς ρίαδατς, {εὰ πςρί]επι, Πάπα 
Ῥητατεη[επ, ἵπ θεβοιτῖς εείαπι αἲ η. Ἱ. 
Ἑωτίρίάαε ἀεβσπετμιη: αι) «Ατίίοι 
τταβ]άετῖς, αμία Ίατει 18 νοεῖθυς Ρε: 
νθτία {οτιρεῖς, ους Ετεῖιε ρο[ῇης ςοἵ- 
τῖσῖ, Ῥοπαπι ργμΗ νυ]ραϊα ρ. 94 
"Αρίστων ἐπιστολῃ τί Αλεξάρ: 
χου περιπέδειε »ήϊδος, ἱστορεῖται δὲ κν 

ἐπιστολῇ τῶι ᾿Αλεξάρχου περιτεσεῦ, ὃν 
ᾧ Διὸς ἱστορεῖται καὶ "ἴσιδος υἱὸὲς ἂν ὅ 
Διώνσος , ὑπὸ Αἰγυπτίῶων οὖν "Όσιρις 
------ λέγεσθοµ, Ἠμῖς ποπ ἁ]βιπιμε ]ο- 
ευ ε[ὶ Φ. χαχιν. βήε, ῥ. Ἀτ. τὸ 
Ὄσιρυ Ἑλλάνικος “Τσιρ ἔθηκεν ἀμηκοέ- 
γαι ὑπὸ τῶν ἱερέων λεγόμεγ»». ἴοεις ο 
αὐεπι {πίετ οηπίωπι εο’γαρη[ῆπιος ε[ε 
Ῥωτεῦατ πυρετας Εάῑρτ, νιόε αυᾶι- 
Π]]α π]υτατίομε Ρρο[Πι Ιπιερηται! τεβῖ- 
υἰ: ΕΘΗΚΕΝ «πητυπ ἵπ ΕΟΙΚΕΝ 
τεβηρεπάυσι ε[ῖ: ἔρικεν ἀγηκοένοι, ΟΙ- 
τι Ηε]ἰαπίεις Ηγ[Ιγίπ οἰάείμτ αμα ἰπίτ- 
{8 α [αεετὰο {δι υυζαα: «ΙΤ 8ὐΤοΙΠ 
νιάετωτ 2 οὕτω γὰρ, (μαπο ρτοχίπιᾶ 
Γυράϊ: 116) ὡομαζων διατελεῖ τὸν Θεῥν, 
ο επῖπι Ίδειπ /επιρετ αἀρε[ίαῖ: τε]/αυῖ8 
τερίαπ!η]οΗ5 ΠΟΠ απιεροπευάα [δη- 
ταπι εΏ» Γεὰ ἀπδίο νασατ εππεπάαϊίο: 
παπο ποπ Ἱηνίτας αἀρτουαδίτ ΡιΦ(ῖαη- 
οπως {αδίοπείμε, ο υεπι αἲ απ 
ουσ β{Το Ίοςυπῃ εοπιΏιε[η] η], 

Ἡς. 657. ------ ἔρνετι ΚΚ ατασκίοισα 
ὀλβίσας ἐνώτισεν-.] δεΠο]α[βες, ὄντινα 
Διόνυσο», Ἰποαῖε, κισσὸς ἔξωθευ περιπλα-- 
κεὶς ἔτι βρέφος ὄντα ματὰ τοῦ γώτευ ἐκά- 
λυφερ;: Ίπ 5 οπττῖεῦσ ὀλβίσας: Ῥοξ- 
τὸ πιεπίεπι Αἰπείῃς Ρετ{ρεχίε, ἵπτει- 
Ῥτοϊαιας: Ταπιῖς ολαεῖς οἑάαδιπι Γεατ1ξ. 
Ῥετ ΠγρεΙσρεπ, Γταρῖοίς εεῖσῃι υῇτᾶ- 
υβῄπιασι, ὀλβίσας ἑνώτισε Ροπ]ῦΣα 
ΡΙΟ Σωτίσας ὤλβισεν' Νετουπι Ενώτι- 
σεν Ηεβεῦίως εχρἰίσαι, τὸ γῶτα τερίε- 
σκέπασε»" Ἠ]πςο εΠΟΙΕΕΠΙΗ ν]άιτοπτ 1}απ. 
ΠΗεῦπ/. ὃς «Αὔτε[οεδίμς» τεάἹιιτ 1ῃ ὅσμο- 
115 αα -Ἡ. 1. ἐτκέπασε: κατὸ τοῦ γώτευ 
ἐκαλιψε" τὸ νῶτον περιέλιξε ἴ πυ]]απι 
Ρίαπε ἀμβίηπι τς, ομἷη Ἠσεο {τ νε(υς- 
υῇηπια Ἱεέτος Πιπεα τάπιεπ Πῖς Εγρίάεα 
ὀαρττος γωτίζειν βεπ/βσατ νε] ἵπ [ισαπε 
στετε, νε] Τετβα ἀάτε: Μμτίρ, ΑΌάτοπι. 
ν. 1141. πρὸς Φυγ}2 ἐώτισαν, ἴπ [γδαπι 
ἱετρα ἀεμετιπὶ. Ώαεσῃ. ν. 675. ᾿Ἔταυ- 
μότιζον , κφπεγώτιζον ΦνΥ ή Γυναῖκες ἂν- 

ὀρᾳς,ίπ ΓΙδαῃ φετίετηπ1. 401 Ἱερίτιτοροά 
ΠἨε)γεὺ. δορμος]ευιῃ ᾿Απενατισα», 1ο: 

Ἴσιοος ἃς, Πς 1ῇα «οτ]βεπάα Ρυτος υπ ζμτίρ. αάποτανιτ Ο). ντερ. Ηε/}- 
εὖπα 
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εὐίις ἵπ Κωτίσαι τα[ρὶεῖε δορροεΙ εκ 

Οσα. Ί. ν. 5ο2. υὈἱ 9εβο[ίοίτες ἴη 

Οσά. Ἐεμ. Ραή(, εοπηοάο τεάἰάὶς 

γῶτο δοῦναι. Όωτ Ίο Ίετρα ἱερεπάῦ 

Πρπ:ἤσαήοποιη νεο Ρτορη!απι ἀισαηί 

νιπὶ ἀοέϊὶ. πος εχρωτο. δυ[ρίσοι αἰ1ά 

Ἠϊς αὐ Ειίρίίε νεο ξμϊΠο ρο[- 

τάπ 5 οοπίεξζαταϊη ἴ4Ππεῦ ΡΟ ΕΙτᾶΤΙ 

ποῖο: αππἰοζγ οἰίδιις ατΏοτ: ὃς αἩιῖ- 

Έπε οἰθίῦτις ἱπιὶ ἀἰσμπτανς (αΗἱ0 Ι.Χ 

αᾱ- ἵεπας Μετα ἔηο 8) με «ΑΤΡΟΓΕΙΙ 

Ἱπιρίίεαί ετταπν. αὐὶ Ώ]ης έΓυεΓΕ Ροῖς- 

γἶτο απίά ΠΠΙΒΙ νουενίε [η Ππεηίεη) » 1]- 

Ίυι οσο οοπἰετοτεπι ορ πΗῃ Ροτβί- 

νεῦο, 

Ὅς, 658. Βκκχεῖον χόρευμ»] δοτῖ- 

Ρὶ Ιπα]Ίπι Βόκχιον χόρευμα" παιπ νεί- 

{ας ε[ε Ἱευγρμα] ους: οί νεα Ώ]- 

140151 Ροίοίς οοιτερταία » εί {Γεπυρεῖ 

Ρτοὐπεεπίες, Πάκχιο [οτῖρειο [οκης 

Αιτίοὶ: νά, αἲ ν5. 21 ὃς ν. 196 πο” 

ταία: πε ἀἱρμιποησας εἰ εοΓΓΙροῦεΙΗΙ 9 

Ἰο. ρ]αηπιὶς (πο νοσαυπ]ἰ5 νοσθµαπι 

εἰίάιταν αἰτετα τ Ρε ποτΠηᾶ» 
προάστιο εχοπιρὶο Αι ἵπ βωίρ. ΛΙ- 

οε(Ι, ν. 836. οὰ εαπι πογΙπαπ {σΏρια 

ςοπ{θγυπίῦς ἃ Οοππίοῖς τώρτοπωλίο}, ὃς 

τοὐπτάγιον- Ἆος απἰάσπι [δρα Ρεινετ[ὸ 

{οἱριω Ρτοβας π (οΙςΟἵΗΠῃ 10518 

αρυά. ἴδεπ. 1, Ιχ{ Ρ. 102. Ε, 1δά- 

πιοφεπιες ᾿Εγὼ Αρ εἰς τούπταγειο» οὐ 

ἐἰσέρχομαι, {ετιθεπάμπι εἰς τουστο»ιοΥ" 

Οτοιζις ἵπ. Εκσσρτ. ρ. 703 ΥΒιβαν]ς 

Ἐγὼ γὰρ. ὀπτανειον οὐς. 8. 1, 179 Ρ. 

17ο. Β. Ρὐειποπίς ἱοσμπα εἴπεη φαν 1ο 

Κ. Βεπιιε]. Βα. ἵπ ΡΟ. ρ. 115. 10 

νιΙ, Ρ. 200, υ. Περέββρις Δἀε]ρΏϊς: 
ἑων δὲ δὴ λ2βω. ὶ δέοντα, καὶ 

γοὐπτανεῖρν (Ιερε:. κάς. τοὐπτάνιου ) 

ἁρμόσω ϱ’ ἄπαξ. δΒιτγπίρις Εε]. Ῥ. 

120, Ὁπτάριον λέγουσι, της μὲν δευτὲ- 

ράς συλλαθής ὀδυτονονμἔγον τής ο Τρί: 

τής συστεΛλλο[κε}ής. 

"Ὑ9. 66ο. Καὶ γυναιξν Εθίοις. ] «4ἱ- 
αν, ὃς ΒαΠ]εδπίες Ευβοίοις ὀελειαπι : 
πηιεγίες {ωωοίοίς, αἱ Ριίπιας υτῖ- 

Ρίῑεα Ίναῖπε οοπναγεῖεν ἸΙαίεπς {Π0- 
ποιπίπα 1ογοιρεί (πι επιεπὰκταπι 
Ιεέτίοποπι Οοάΐσοες {οιρεί ρῶΕεγάΠῦ. 
Ἰω Αεο]ΐσο σα«π]ηο ποῃ ΙΘΠΠΟΟ Γο- 
οετετΩΣ Ἰάὐβίοις νοὶ Ἐνθμ-οι. ὁρατιαπὶ 
γοςεπ(ίογες {οΠΙρβΠΕ ἁἴουπτυΓ ού 
Εώς. αριάἀ Εἰπιο Μ. Ρ. 3ο, ἵπ 
Ἠνῶς κοὶ Εὔσιος., Ἱορὶ ροτετῖε αάποῖᾶ» 
Γο, αυᾶπι αἰοί Εεα[ίτα αΙΦΙσΓΕΠΙΗ5, 

Ἡς. όδι. "νθι Φόνιος ἦν δρᾷκων 
"Άρεος, ------ 1 [απςδὶῖ ἀασερι ορύκωρ 
"Αρεος, ΠΟΠ ᾿.Άρεος φύλαξ, αμοά ΕΠ» 
{αις υτείαιο θεπο]ἰα[α:. Όταζοπειι 
επ] Ἠμπο ο ἵΜίατιο σεπίευπι {αβη]α- 
Ῥαπτητς νά, 6α8ρ, Βατ αἆ ία Ηδὲ 
Ἔπευ. αχ, όο6. υοἱ Ματίζις απβιῖς 
δεβομαΠῶ σαποφυε ἁἰσίτατ {πίας ΔΙαΤ- 
δν φαει οεεἰΘ(τ. (1 Ππιτ. Ον. ΕΤ 19 
ΜείδΠῃ..ν, 35, εοπαἰέις απίγο Πήατιζις 
αησιί εταξν οτἰ[τ ῥγαε[βσηίς 5 αωο». 
Ίσπε πηεαπὲ οει: ΙΝΟΠΠΟ Γ2100γ{. ιν 
Ρ. 1429 92. "Άρεος. αἰρλόωτος φις, 
αισοά αἁάίτασ, µιτρώσατο πἠγ1», Ρᾶ- 
υο τιά{εμ]απῃ. --- Νοκ εοἱο α ΙΝνζ- 
µας’ ἔνυδρα Αἱπρῖμς 4µοσαο ἀεάῑε ουπι 
Ρι]οτίδις Σ {οι ες Πώιογῖομς «το- 
με, Νάματ) εὔνδρα, Ῥτουμὶ ἀωοίο 
Οσαισοῦς {εαυυτυς: Ίνα [εἴρτυπῃ ρτ- 
Γοίαπε ΜΠ. Οαπταυτὶς. ὅ |ιοἷά, ορτίς 
πάς αἱιει π Νάματά τ ἔνυδρα, νυ]ββ» 
τα ποῦ ἀἱδρ]μοες, : 

Ψς, 667. 7. Ιάδμος ὤλετε µαρμᾶ» 
4 8 ρβτω Φόνο»., ὀλεσίθήρος{ 9 
ἸΟλλένας δικὼν βολαῖς.] ΜΙΒΙ φαοᾳαθ 
Ίισειο οτο(αϊ, αασά Πίο ἵπ αἱςδ τε- 
Ρτεπεη[ίοιε οατηίες ο Εωοται να]- 
βλιπὶ : ϱ λλέναις δικὼΣ. βολαῖς: πιας 
Ίτα ἱαρίτιι 1π Οαη5, θΙπίκαµο ΜΠ. {.εις, 
Ίηπσεπ΄ο{ε ΓὨοέις Ιωνεπίς ε ποίιαιῖ- 
υὰς «Λαὖαις Ἰοσεπάμπι {η[ρίοαῦατΏί 1 
ὠλέναις Ρ]ετίσοιο γΥί[απι Επῑε πιεπάο- 
{Πιτ ὠλέναμ [πε Οοά]σῖς αὐέτοτιατα 
Γαυβεαίτ. Ῥαπεί συεπ Ρἰετβις δε 
Κἰπρί (οαυυπίΩς. 
14) ΙΠΟΠΙΕΥΑΓ , νετίοτεπι Π01 1εξείοπείπι 
ὠλένης ν]ὰετῖς Ἠος, αΗεγίο «ώσοφας 

ριο" 

(απίστως ἀμάαι . 
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ρτοῦαταπ, Ὅτοιίω ἴἵηπ ΟΟΠΙΕΧΙΙΠΙ Τ6- 
σερῖες πιῖΏῖ ΏοΓ/εΙΠῃ ὠλέγας 8 νυ]ρᾶ- 
ταπῃ θλένχις Ρτορῖας νἰάερατυσ: (Φίλα 
Ρο Φίλει 6 ΜΠ. ροῇτυπ ν. 1968.) 
που Ρισίετεα Πα/ρίσασατ τεροτίαπι ἴη 
απι]απο ὉΌοαίσε, 6 Ύπο Π.εἴάεπ[ς Β 
Εωετατ εχρτε ως υδί 9εΠοΙίοπ ἵττετ 
νετίας ροβταπι ]εσεῦατυτ: χειρὸς β0- 
λαῖς ὄψας τὸν λίον' Πο ἴ]ε µόάρμαρον 
ετίαϊηῃ ἵπ ν. 667 τεξτίας Ἱπτετρτειατῦτ;, 
σπα Εεςετθ τεοςΠΙΙΟΓΕ6, ΠΙΑΤΠΙΟΤΕΣ 
ΕΙτοτεῖῃ», ενίτβταπη Ιαἰαίζεγος (στοῖο 
Σπ. ραπδεπίας ποιανῖε ΟΡ[ειν. 1Π 
(αἱ]πι. Ἡ. ΑΡο!], ν. 24. «οππηούε ΙπῃΠ- 
ρεῃς Ειτίρίάεα: ὤλεσε µαμάρῳ Ῥρᾶτα 
Φόνιον) ἄο οετίιε Ἰπηρὶ ἀεῦετε Ιάΐςο: 
ὃν -- Κάδμος ὤλεσε --- Ἐρᾶτα Φόιον- 
πε {εαυεπιῖθις πιοάαπι εἰαγῖὴς εχρτες- 
1ετῖς; ὀλεσίθηρος  Ώλένας δικὼν βολαῖς πε- 
πη]πῖ ἀἱκρ]σεοῖτ, ορίποΓἕ, ἵπ Ττασῖςο 
ΟΊοἵο ἐλεσίθηρ ὠλένα. Ἐιτίρίίεωπ ε[ 
1η Ίοπο μιξοῦρ ν. Ιτό. Ὀυβρίιαθαπε 
Ὁταπηπηαι]εῖ, /ἔτβεπς Ἠὶο ὁλεσίθρος -ᾱἷ- 
οετοτῦγ 4η Οαάπιας» πημϊ Γγαεδῖο ν]- 
ἀετατ 1]αά «οπρτιετες αποά βγετιπῃ, 
ὠλένας πε εοηίτονεϊίῄα Ἱεσειάππ. 
Ἠετοι]ες Ἱπ δορῦ. Ττεσβίπ. ν. 1196. 
Ὁ νώτα, καὶ στέρ»’, ὦ Φίλοι βραχ{ονὲς, 
Ο Ρεᾷυτα, ϐ Ίετρα. ὁ Ιαεεγίοτιῖη ἴο- 
γΐ, 7ε[ίγοπε ῥτε[µ φμοπάαπι ΝΕπΠεαειΙς 
Τ.εο Γγεπάεης ε[βανίε ϱτανίτετ επ έγεῖηµην 
Φα 1 

Ἡς. 67ο. 1ο Δίχς ἁμάτορος / 1ϊ 
ἸΠαλλόδος Φραδαῖς / 1ο Γαπετεῖς δικὼν 
ὀδώτας, 134 Εϊς βαθυστόρους }ύας.] ἴπ 
Πὶς πΙΒΙΙ ποναίαπ, ΡρΦίεταιΙΔΠΏ 1η 
νοςε γύας ΡΙΟ γυίας Ροῄβτα : Οραδσῖςν 
ΤΟ Φρλδαῖσι, Οτοτίω Ίαπῃ τεεερειαῖ 
Με εχ αο Κἰποης [ος πποιτῖςϊ 
ἀμέι ΛαΏεγίς ᾠραδρς ν]άσται τε[]- 
ταεπάυΙῃ  αιοὰ 5ςμο]. ΡΤΓεττ αἲ ν. 
1068. ἵπ Λυς. Ὁοσό,. ]ῆμαφο τετο. 
Δίας ἄμήτορος Παλλάδος Οραδαῖς, αι 8 
10. δεαίρετ εοπτετεῖι Ος0ρ. ἵπ (α- 
τΗἱ Ρ. 7, Πίτα ραιτῖπις ΙΜίπεγτα εοἲ- 
Εζς, Ῥοβια ἁἰιηξῖοπῖς ποια , {0 ἴ5 
οὐ ριᾶοεύαπῖ, [εραταυ{, ουπι [6- 

απεπείδας Πΐο πιεα αι]όεπι {εγεοητεία 
οοπ]ωησεπάα: (γιβίο ι8πιεῦ αἴσις ο[{ἱ8 
αἰίτετ'ξυίε νΙίαπη: νιά. Οε]εὂεις. Ηγει- 
/[εἰἰπρίί Οὔ{ειν. 11, ς. Σ, Ρ. 170. ΟΙΓ- 
ου Ολάπιυς {ετρεητεπι ΠΟΠ αἆθο 
οοπέεσεταῖ Μΐπετν οοπβ]ἱος νεταπι 
Γετρεπιῖς οοηπ{ιέ ἄεητες 1ρῄης ΙυΠα 
νεϊωτῖ {επιεη ἴετγῶ πποιγὶ ππαπόανεται 
“βοιοάογ. 111 ΒΙΡΙΙοτΠ. Ρ. 136, Ι:δ- 
µος κτείνει τὸν δράκοντα: καὶ, τῆς ᾿Α- 
θηνᾶς ὑποθεμέγης, τοὺς ὀξόντας αὖτ.ῦ 
σπείρι. (48 ἹεριΏτατ ὃς ἵπ 9ε[ο]. οά 
Ἠοπι. Ἡ. Ἔ, ν. ΄440. εκ «4βο]οίοιο 
ἀε[ετίρια: Ηηρῖπ. Εαῦ. 178. Οπάπιης 

ἀεπίος εἴωτ, Μίπεγτα Ί{οπ/Ίτας-- 
ἴε, Γρατῇε ἕδ αγανῖε: [εουνάμίηπ Ρζε- 
τεογάεῃ ἹΙπ ὑδεβο]. αἆ «Αβοίίοη, ΚὐοΙ. 
111» ν. 1178. ὁ Κσδμος σπείρει αὐτοὺς 
εἷς τὴν «ρουρα»., "Άρεος χκελεύσαντος. 

[εά ος «οπβ]ταπι ουπι Φμγρίος ΝΙΙ- 
πεινο ρ]ετίαιε τίθμεταττ: Λοππις 
Ὠϊοῦ. 19 Ρ. 134. ο1. ἅ [εα. Ουἴᾶ. 
Μει. 111, Ιοι. ἔσοε τοἱτί [αιμτία ---- 
Ραἶ]αν αἲε[: πιοίώφιε Πε /μβῥοπετε 
Γεγτα 7 ρετεος ἄεητες : -----  Ῥατεῖς 
ὃν ἲ ῥτε[ο [ήεμνι ῥαίε/Γεοῖέ αγαΙΓΟ 9 
ὁραταῖῖ διμηῖ {π[ος , Ἱποτιαίία [εππέπα 
ἀεπίες. αυ Πος ε Ρα πΙΠατυπῃ ]οςο 
{αητα Ἰωάϊσαῦαιτ Ἠετε. Οἷ[απως : ο ἵ 
άεατες ἴετια , ΠΙΠ ΊποίΘ;, ποῦ Ροις 
ταηῖ {αρρουἳ, τηῇ ααϊάσπι Ρρετρ]αςεξε 
(οσα. Μεάϊσεί Ιεέίο., ΠΗείπβο ἰαυόᾶ- 
τας πιατίφιε {μδεί /μβοπετε Ίετγς 7 ἐ- 
ῥετεος ἀεπίε: ροίϊεα ἀεπιαπι σ]εραπι 
Οαόπιις ν]άῑες Γροπεε Ἱμα πιονοτῖ, {- 
ους ἵπ (οἰεβπίάε Ιαίοη : 22αΐεγ,. Εἰαεςν 
νΙ, 612. βΒεἰαιτία Ίμπο Ρίεδα Φιαὲν 
βατίίετοιιε ετεατὶ, «ἄτπιατίφεε /Ραἰαπα ν 
τοἶταμὲ ἔπ/μτδετε εαπιρίς. πιαἰτῖ Πυ]τΟ 
ἀοξίιας νάετατ, ου ατ α Πῦτατιο 
Ροβε εκ[ρεξϊατ!: Τετρεης απῖτη ετας 
Τη 22ής, Ιεγίρεπα : αὐοά ἔοττε Όυεπι 
πιονεξε, ιτ ἵπ Εμτίρεῖε, ςοἶο 12. 
Ταπετεῖς ἵη Γαγενοῦς ςεπῖξας ϱοτ/ίθέΓ- 
ἁἀμ. Ες Ιῆοο 4ὔσφυε Οαάπῖ, {. 
ευτ ἅ εκ Ια[οπῖς [επιῖπε ρτοάσυπιες 
Γηγεγεῖς Βπετηπε, ε Ίεττα , νε]ατ Ία- 
ἴτθς πα. δορύυε]ες ὃν Κ2λχίσῳ τρυά 
ῷα δεῤνἡ, 



.. ΑΡΝΟΤΑΔΤΙΟΝΕΟ 

δεῥοί. «ροϊΐοπ. Κῆοά. ΤΠΤ ν. 171 

---- μητρὸς ἐξέὸν' ο ἵεττα πιαϊγε ΡΥο” 

ἀῑῃ: Άς ερτερίε σοττεκίτ [απ. Ίκ- 

σετ. Υ. ἵ,. 1ν ο. ΧΝΙ. ΡΤΟ μμ, προς. 

εξέου, αιοὰ νμ]ρα(ησς {4 απσὰ πιο 

ιποπωίε οἰίπι νὶ Ρυησηας Τ10ογ. Ηεῖ- 

[ετρις , νν εχἰπιίῶ οοττεζἔ/οπ]ς 1ι.- 

ν ἀαῑπ Κωρεβις οδ{εμτανίς ΙΠτεί- 

 ῬτειατίοηΏς ΡείΠΠΊα: -- ΕΠ εῖπι 

ὃν ίς τεττα ΠιαϊεΓ, επάε 1αζϊο ἀξῃ- 

ὃν Εἶυπι {οππίπα ΤηγΥεγεῖ Ρτού/θαης 5 

 αυοά ποη (απειπι ϱΧ εἶτη]ο {αυυ]ς 

-» σοἱΗρίευς, {ο εκ δεοἰία[ία νεποῖ5 

ὃ οἰαπίβῖπιε ραϊοι.”' 

νε. 674. 14. "Ένθεν ἐξανῆκε Υᾶ 15 

ΤΠάνοπλο» ὄψιν ὑπὲρ ἄκρων 16 "Όρων 

αχβονές, ] Έεταα Ιευγιµη ΤΕΤΤΑ » 

Ἑ εμίις ατωὶς εἠμε Γῶειπᾶο [πι δτῖ- 

Έο Πιυεπίιω οτἰῶ ειΙΏ ΓεΤτο (1εηέ: δὲ” 

πεσα Ἠετο. Επ. ν. 369. Ῥοπᾶ[ῃ δ0- 

Ρύοεῖεα αμ Ἱεριπτις ἵη δοῥο]. αἆ «4ροζ- 

ἴοπ. 111 ν. 1977  {οὰ Ίοςο ποη {105 

(ααοά «δε ιτεηίωπι Ῥαϊτεπι ποῦ Ἰατμῖς 

α4 Ιοὐΐ ο. 111» Ρ. 469) Ώαπῃ ροι/πεπε 

θὰ ν. 14549 54. Οἱ δ) ἤδη κατὰ πᾶσαν 

ἀνασταχύεσκον ἄρουρα» Ἱ ΗΥεγέες" Φρίδαν 

δὲ περὶ στιβαροῖς σακέεσσι" δεβοία[ζες, 

Σοφοκλῆς, αἷτν ἐν ΙΚολχίτι πεποίηκε 

τὺν ἄγγελον τοῦ «Αἰήτου (Ἑ. Η. οΟτ]- 

Εῖε; τοῦ ἀγγέλου τὸ Αἰήτην ) πυθό, .ΕΣΟ) 

περὶ τῶν προειρηµένων οὕτως. ᾿Η βλα- 

στὸς οὐκ ἔβλαστεν ἀὠπιχώριοο» / Ἱαὶ 

κάρτα Ορίξας εὐλέφῳ σφηκώµατι, / δαλ- 

κἠλάτοις ὅπλοισι μήτρὸς ἐξέδυ» {) Τε 5ο: 

Φύοείεα νΙάευτΗΣ πτεριαηόα: ΡΙΗΠΙΗΠΙ 
"ς 

ἡ ἱπιοποραπιίς ους ποιος Κμίδετ]. 

απ Τ) Ρτοτίας Ίατος: Ῥιο σῷήωματί 

τερο/{ἱ σφηκώματι' πο Ρε(πεί Ηε- 

εδ ποια, Το γυ]βετα: Φριξας εὖ- 

λέφῳ σηκώματι», ἀντὶ ὀναφὺς ἄρτιος" 

Άυπς ἶπ ππούυπι τεβτιεπάα: Ῥρίξας 

εὐλέφῳ σφηκώματι, ἀντὶ τοῦ ἀναφὺς 

Αοτιος" πΙᾷ αμὶς οεΠ{εας 1η [,εχΙςο 1 Γᾶ- 

ἵσο Ἰεέαμι: ἀντὶ τοῦ ἀγαδὺς ἔρθιος" 

αὐπ οἶῖπι Φορβοσ]εα Πις 1601 0(4[Π 9 

Ῥῶς πιο ἀοσαῖε Ἡ. Η. -ν ΔΙ Ρή5 

1 πιοηῖεπη γεμίοι ϱχ δορῥοε[ῶ 1ο- 

» 6ο, οὐαΙΠ ἵπ Πε[εβίο Ἱερὶ ἆεθετε 
2 ἀγακδὺς ὅρθιο, αυοά Πίο, πει 
5 ἄρτιος Γεινατὶ ρο([Ώτ», ἔπιερτί ε0Τβ0” 
5 Μἱδμ. ᾿Αγαφύραι αἆ εα ρτορτῖε Ρεζ- 
» πες, ου Πο οτωπτώς» υς τας]- 
ϱ Εἶρῆς «Φηπεχα τετ αὐῃωτεαηῖ 5 
»» ἄναδύναι ἀῑεί {οἶεπι αι [οίυτα ὃς 
»» θεα Ἰπάίάεπι επετρυητ.. Όσα 
ἀεά[ς αἆ πο Ιοσμ]η ἃ α4 αἰία ααθάαπι 
Ηεβεβῆῖ , πηο. τα {αρίςοί», ΠΟΠ 
{ορια πια]]αι ΝΤεάίσμς ΟΙατΙΠ. Ώαπ. 
ΠΠυ. τις. δορροοἰἰ Ἰοες Ει: 
τ{ρίάϊὶ Εοτια[]ς ἵπ νμρρ]ΐς, ν. 3ἵ » οὐ- 
νετ[αὈατυ 1 ----- πρῶτον φαίνεται (πρῶτ” 
ἐφαῦετο ΡΙ πι] { Οοαΐεες ριᾶ- 
ρετεπε) Φρίξας ὑπὲρ γῆς τἼςδε κάρπι- 
µος στώχυς. ΓΤηβιπι εῖαπι οεη/{εβαΏτυς 
ππεπίγίσες Αιποπ: Ἱ]ιά ὑπὲρ γῆς 
τησδε, Ἱπρτϊηϊς αμίεπ «4ρο[ἰοπῖέ 111 9 
13602  Λάμπον ἀγαλδήσκοντες ὑπὲρ 
αθονὸς , οοπιραγαδἀμίῃ οΠῃ Ευσ]ρ]ἀεῖς, 
ὑπὲρ ἄκρων ὅρων χθογόςο 

Ὑ9. 676 σιδαρέΦρων (17) Δέ 
νι Φέγος πάλι ἕυνηψε γᾷ Φφίλᾳ.] ἵς 
ορΙΊΊΠΟ Οοάϊσε τεΠειιε {ο {ετ]ο]ς 
Κἱπρίι γᾷ Φίλᾳ, Ῥτο Φίλα γᾷ- [εὰ 
Ί]]μα. ἴαπι τεροίεται Οτούΐμς: Ρας» 
εως, Ὁτ Ἰαπιοίους ἔναάετεῖ, «οἱΓ/Ρ8- 
Ῥαι: Φίλᾳ ἕνήνε γᾷ. Ίπ ΜΠ. Εἰοτ. 
Ὀἱπίκαυε Γεἰά. φίλᾳ }ᾷ Ἱερεραιατ» Ιπ 
ΠΟΓΗΙΠ αὐτεΙῃ αἰτετο Α ΡΙςίετεᾶ. Φό» 
θες πάλιν ἕυν]κε Φ. Υ. ἵπ Β.» Φόνς π- 
ἕυνῆκε Φφ. 3’. οὐπι Ἱπιετρτείαπιεπτο {1 
ια {οΠρίο», ὕλωκε }Π προσφιλεῖ. «Ρο 
αὐΙάεπο 1]αά ἕυνήκε ἁαπιπαίὸ πο αἰΙ- 
πι, νὶ [μα Ῥτοριία ῥατήπι ἀἰῄαης 
ἕυνίψέ, Ερπ]βσαῃς ἥγωκε, οὐπἰ[ῖ. 
πάση Βσυτατυη, ουἱ Ρούπιυιη 1π- 
να]αίο», ἀμρίμπ πο εί ααἴπ Ποπετί- 
ες» ἵΠ ξύχεσις δύω ποταμῶν , 9ΠΙΕςΕδ» 
{οι : «ἴΙπΠαϊος αριὰ Ειτίρίάεη ἐξανήκε 
γᾷ , απο ππμταα οἴεες Ιΐοο πἄλιν 
ἕυνῆκε γᾷ Φίλα. Μεὰ νετίαπι ποβτηπι 
Ἰαπρίσυπι οαί (σπάειη Πτ πε οάΙ τας 
νοουὶα Δὲς αἩξ, Που πΙπαυσΠη {εΠ- 
τεηίαπ}» Πο πο νε[απι αιίάεπι 1ῆ- 
«ᾖοβῖς Ροιεί , αιοά Ρ]5 νο. 

6-5 

; 



ΙΝ ΕΥΕΙΡΙΡΙΕΟ 

Ἀεπαπάτεί πιοπυῖε ΠΒἰεῦ. Λεπί]ε]ως : 
1η οἰοτῖαίς απΙάεπι , εε]ετίτει ὃς «0Π- 
εἴπιαο ἁμάμ ἀοσαπίατί5. ΙΠαἱΟΙ ]1σεη- 
εἶα: Γεὰ πε {6 ταἴπεῃ ἵπ Ί[α {εὰε Ρ]8- 
οει: ὀεμο[ϊα[ϊτες, Οὗτοι, Ἰπαιῖς, εὖθὺς 
ἅμο τῷ Φανηναι, ἀλλήλους ἐφόνευσαν' 
αυ {4 ΓοΠρετειρας Ἱίααπε. 16 
σιδαρόῶρων ὃ᾽ [ 17 "Αμα ιν Φόνος πᾶ- 
λυ ἕννηκε γᾷ Φίλᾳ. πῖ Π]αά ὅμα 5εβο- 
Πία[ξία τείρῖςιεπς τοάάἰάετίε εὐθὺς, ἅμα 
τῷ Φαγήγαι. Ἱπ Οοἰεμίάε αραΓ[1, ὥστε 
θραὶ κύνες ὀμφιθορόντες ᾿Αλλήλους βρυ- 
κδὸν ἐδήῶ», «Αροοπ. Κὐοά. 111» ν- 
112. δέπετα Μεὰ. ν. 47ο. Τεττίρεπα 
φηίμες πια εσᾶε οεεἰζ(. (αάἀτηῖ Εαῑε 
1άεπι ὃς Ια[ουῖδ, ποπιίΏε (αΠΠΙΠ πι - 
τατο, Ίμῖαςς αὐίπ εἰιδάεπ ο9,οαιαε 
{ετρεπεῖς [λιτεσὶ ἀεητες Οαάπαπι Τη- 
εετ ὅς Αεδτεπ Εα[ε ἀῑν]ος πιεπιοτ! 
Ρτοάἱόῖς ΡΒΡεγεγάε)- 

ας ο ΜΙ.τθ- 
μι, ουσ 

ουπι ρι]οτςς Ιπῄάστει  άΠοηες, αὖς- 
ος (ορ (οὐιοῖ 4 ΠΏπεηίο βαιίε- 
σῖις οβάεσι ειρομά-ται ταιίογος: Πδτί 
1εἰάεπ[ες εὐγλ.:6:» Ῥισξετευαπε. σας 
Ειτιρἰάαε Ώο Ονίάίως Ἱπτετρτείαιυτ 
Μει. 11{, ν. 125. φαπρυϊπέαιη ἱτερὶ- 
4ο Ριαπρεύαπὲ ῥεέζΟΓὲ 14ἱγεΠΙ. 

Ἡ». 688. 8 Σοί Σιν ἔκγογοι κτίσαν, Ἱ 
Ῥετ Εἀιάοπες ὃς Οοάϊοςς νη]δατοπι 
Ἱεξεοπεπι τερια/( πιαπάαπι οεπ/{α19 60 
νε] ἱπρτίπις, πι Ἱπτε]]ρεΓετΏτ οςΠοι]8- 
{15 ππίπια νυ]ρα:ῖς αἀποτατίο: οοττ]- 
Ρεπάαπι 1]ε Ιμάϊσαν]ε: Σῷ νι ἐκγόῳ 
ατίσα» { Αὲἱ διώνυµοι θεαὶ / πε {επίης 
εΠει: τῷ ἐκγόῳ σου (τῷ Ἱκάδμῳ.) αἱ 
θεαὶ κοτέκτισαν τᾶς Θήβας, Ειτίρίάεῃ 
{ο]οετ {ετιρΠε Ῥυτας, Σ0Ι ΝΗΝ. 
ΕΚΓΟΝΟΙ: ουπι ποπάσπι Ειμγίρία[ς 
Ξνο νοςα|ες Ιοπίες Η ὅ Ὦ ΑιΠεπῖς 
εεπι Ἰπ υία, {ο Ειοάϊΐς ἀεπιυπα 
Μαβι(πατα» [ει 4ηπο 2 ΟΙγΠΡ, χοιν 

ΡΗΟΕΝΙΕ6ΦΑ5, αορ 

ουξιοτ]ταία, Ἱε ν]άειατ, Ῥυδ]ΐσα 16- 
οεριΞ: ουΠ] Ιἴααιε ροῇεα Ίτεσίσο- 
χμιΏ ἀε[οτῖσετεπεῦγ ἀγαίπαια, υΌ[οιΠ- 
ουε νοεαῖες Ε ἅς ο εῄεπε Ρτοάισεῃ- 
4, Πατυσῃ ἵπ ΙοςΗΠΙ Ἰοησᾶς , Γοπῖ- 
σαδ, {υρ/Ιεπετάπες Ἠος δΠίΕΠΙ ἵη 1ο- 
σο νειετες δαηττιαῖ (ταΠηπιαΕΙςΙ5 ΓΟΓ« 
το Γοτίυπα τε] ος; «ποά ποπ αηίπι- 
θἀάνετιεπιες Ρο[ΐσα {οΗρβΠε, Σο ιν 
ἔκγονοι, 11 1]]απι ῥο[ἱετὶ πος αῖ 
Γεσετυπτ. ἐτόραξαν , Ίρηυ]τ 9ςΠο]. τὸ 
νοητό». ΕτπαιεηΠιηῖ αὐίααε δεΠο]ία- 
Πω ν]άεπιατ οὐ/[εγνατίοῦεπῃ αἀρτοῦας- 
{ε. Μ. 4. ἴωγειις Ψ. Τ,. χνι]Ι. ϱ5Ρ. 
τι. υ0! γεπαᾷε ἄε νοςα[θις ἁρυιαϊ 
ὅ Λιεῖσος νετετες τοῖ λα»ῖ {επΙρΠε 
ΠΙΟΠΕΙ ϱίο τῷ λαῷ ἅς: αριμᾷ Εμτῖρίῖς 
4ειπ, αἲτ, {π ΡΡοεπί[ῇς σοι νι ἐκγόοι, 
ᾖτο σῶῷ εκγώῳ, Φος φιἱ πύη ἰπίε[ἱβε. 
Ραπὲ, Γεεστιπί σοί »ιν ἔκγονοι οα]πια- 
Γξως αἴαιε α]Π ἀοέτα Παης 1Π Τεπι ποῖξ- 
τηπῖ, «ΙσΏα[η ταΠεΠ ου Ρρεηβει]α- 
τας ἐχρεπάατυτ. δΕΠΟΙΟΠ 8ί4πε αἰία 
Γοτη Ἠμο Γρεξαπεῖα ἀείποερς διτῖῃ- 
Ρατ. Εωτρίά Φνο Ιἴεαιαπι Ἡ ΑΙΠε- 
ηπῖς υ{ατραταΏ}ς ΙΓΟΠΙ(ΓΔΤΕ Ίοσης ν]άθ- 
τατ εχ εἰς Τμείεο αριά 41δεπ. κ. 
Ῥ. 454. 6. 9ῦ1 πὲ Ἱτεταταπ αα]άσπι 
ηονυταῖ ΠΟΠΙΙΠ, ἤρυτος εδἵυπῃ ἀε[σ- 
Ρας, αυ οοπΠςσΤΕΠΙ ΠΟΠΙΕΠΘΗΣΕΥΣ, 
Γεουπάαπι {ο εχρίηψειης: ΄Τὸ δεύτερο» 
δὲ. πρῶτα μὲν γραμμαὶ δύο. "Γούτας 
διείργει ὃ᾽ ἐν µέσαις ἄλλη µία. ρτῖπια ἁἰ- 
εἰτυτ Τζύκλος τις ὡς τόρνοισιν ἐκμετρού- 
µεγος. Ρτο[ίατ Ἰδίάεπι εχρτεῇῃας ες 
Εμπρίάεο, Ίοσεις ΠπΗπιως Τ0εοᾶε- 
τί Γταρϊοϊ, ευίως Ππίίαπι Πς τε[ή- 
τυεπάπ!η ατο!ττοτ : 
Τραφῃς ὁ πρῶτος ἦν µεσέμΦαλος κύκλος" 
"Έπειτα δισσοὶ καγόνες σόμετροι πάγυ 
Τούτους δὲ πλάγιος διῶ µέσου συγδεῖ κα. 

Σω2, 

νυ]ραιάτ: ἩΤ, ὁ π. ἦν µαλακέφθαλμος 
κύκλῳ Ἔπειτα δύο οἱ καγόνες. ἵΏ ου]θις 
δισσοὶ ἀπδίο «ατει: ρῖπιπι νει(απι ν 
εκ «4ραιβοπί Ίοσο νἰαῖπο ἀενατΗΠῃ » 
2Ητετ τεπίατυπτ ὁεα[ίσετ ὃς Οτοως 
Πς Ἱη Εχεετρι. Ρ. 447. δεαΙίρετ αρυά 
ᾳᾳς ζα- 
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Ο1/αβοπ. Δηϊπιαάν. ἴἵπ «4ὐεπ. Ρ. 765 
3δ. 

Ὑς. 69ο ----- 601 (Σο ιν ἔκγογοι 

στίσαν , ) «ΑΙ διώρυµοι θεαὶ .Ἐκτε 

σχντο] Ἠσδο 9«ποφῦε ἆε Ὡς ιο ρας 

Ἱπιειρτοίεπι οχ[ρεξϊευις Ἱηπε Παβτα 
ἀσώπιείαπες Ιοεάπ ττοζατατὶς απ]α 
ἀϊνει[α Εοιερτοάείηπι ]εξξίοηες, {ὲι]- 
ἀϊο[ε νΙἀευαπτυς αἀποϊσπάς : {6 ο]/πῃ 
Ίερεῦπιως ἵπ Εάῑπὶς: 8 Σοΐ »ιν ἔκγονοι 
κτίσαν. { 9 Αἴ διώυµοι θεαὶ { το ΠΠερ- 
σέφὰσσο καὶ Φίλα } 11 Δαμάτηρ ὑμὰ » 
ἑπόντων { 12 ᾿Αγασσ’, ὁπάν- { 19 

Των δὲ γᾶ τροφὸς» [ Ἡ4 Ἐκτήσοντο, 
« ἰῑω ὃς Β:βΙ. Ἠκτίαντο) πέµπε 
πυρφέρους. ΙΝΙΒΙΙ ἵπ 5 γοξζως πονᾶ- 
νίτ: υἱπΙπῃ οοἶοπ ε Μ{. Οαπιαῦτίᾳ. 
Ἄατπεβις εκλ]οαῖι Ἐκτίαντο' πέµπε 
πυροφόρον. Βιγπειιπι Γεαυῖεατ Βἱετ[. 
σασι. βαίετί ἵπ [ομεάας οοπἰεσεταξ 
νοιυα θεπο[α[σε, ααῖθας Ὠαο {ασαϊς: 
ο δεγί ἀεθετεῖ: Σῳ νυ ἐκγόῳ κτίσα» 
ο Αἱ διώσυµοι θεαὶ'.ῇ Ιεζῖο υωίραῖα [0- 
ο επι ΡΑὔοῖ, ἆ πιοπεπίε εἴῖαηι Αἰίετο 
 δεροἰία[έο ε[ἰ ὨὈοτίσιων Άτο Ἡ Φφυοᾷ 
ὃν ε[ που. αἁ νετ[ας τά 135 135 
ον 14 Γ{εηπεπεῖα ποϊατας:  ῥγίπαις 
ο» 1ε[ίε δεοιια[ίε ε[ῖ ιγοεραῖσι πεγθη- 
5 μιμερῆς, [εευπάις ἕ) Πεγτῖμς Ὅετο [α1π- 
ὁ» οί πεγθημιµερεῖς. [ετίθεπάί Ταβμε 
» η δὲ οἰάεπίιτ {εφιεπίει ἔτι ΠΙΟΗΙΗΠΙ 

Δομάτηρ, 0εὰ 
”"Ἄγασσα πῶντων, 
Τροφές τε πάντων. 

3 1.εδίο τθΐφιε νι]σαῖα ποπ Ροῖε[ὲ 10” 
ὃν ετατὶν εἶπι {ρα Δομάτηρ [ {ρα 
2» Τετταν ἓν Υὰ εν δεροία[ε {η 1εὰ- 
ὃν μπι [ τεεερίιπεν ηπᾶε εἰῖαπι σο]βὲ 
», Ρο[Πἱ θεὰ επι Δαμάτηρ ποπ ζημηεᾶἰα- 
ο ἓε οοπίαπβεπάιμῃ, /εά υἱγριίαηι ἴπ- 
5» 1εγροπεπάαα  ἓδ Ρο 0εὸ ἀεἰεπάαπι 
ὃν ἑαπάεπι: ἓν Γεη] 15 ετἰέν Έετεδ, αι 
ο» ει Ό-α τεσῖπα οπιπΙαπι πυιτίχοαε 
» οππίυη. (οΗρίτητ εἴίαπι 8 δεῦο- 
ον Ἰέα[ίαε υεγῖα, ᾖγο ἐκτήσαντο εἰἶαπε 
ο Περί ἐκτίσαντο» ᾿Ἠνρφόρους θελε 6ε- 

ον Πίπα δὲ Ιεβίο ε[]ε υἱάρεμγν εὔπι 
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»». εαι θετις [ο εοπ[]οὶ : δεῥο]α[ε» 
9» ΟΜ{εΙΏ μπι εχρ[ῖσαϊί ἴοειμπι Πω] αἷ- 
ο 0] ς πέμπε σιτὀφόρους θὲᾶς ταύτας . 
»» 46 ᾖ ἱερί[[εί πυροφόρους.” 1π- 
ΓΕΤΙΠ ἁωπῃ πιεµοτα ααῖς ρτοεῖαι » 
Αἰπριῖ Ἱεέίοιες, εχ ορΏίπο Οοάΐσε 
Ρεῖᾶξδ, Τερις/[επταν]: Ι,εἰάεη[ς Ι{ΕΓ- 
αὖςε ρια{ετεὺαῖ Δαμάτηρ θεὰ πάντω» 
ἄλασσα πάγτων δὲ γᾷ τροφές-πῃοκ α]τας 
ΔΑ. πυροφέρούς. Β, πυρἠφέόρους. πτειηιε 
ΡΙσίετεα ἐκτήσαντο, ἵη Ἡ. [αρτα [οτίρ- 
ταπῃ εἰς κτῇσμ ἔσχογ. εφπϊάεπι Ἑκτήσαν- 
το Ῥιειυ]ετίπι αἰτετῖ Ἰεξοπί , ας 
αυεπ {εη[απι αἁπιῖτται, αυ]άφυἷά παζ- 
τεητ Οταπιπιαῖοῖ, Πο εΣρυῖο. ------- 
Τὰ πίτοτ: ου Δατιζτίο, ρτο δὲ τεξς 
τε τε(Ιτιεποῖ ν Εμετίτ Γα{ρεξαπι. Ει- 
ἱρίζ, Βαεςῃ, ν. ο]ς Δημήτηρ 
0ε», (Τη δ' ἐστι, ὄνομα δ’., ὁπότερον 
βσύλει, κάλει.) Αὕτη μὲν ἐν ἔηροῖσιν ἐκ- 
τρέφει βροτούς. ὅς [πρὶας Όετες εαἀεπι 
Παθῖτα ευπι Τε]]ατα: Εµετε (αππεΠ πα- 
πηῖπα ἀίνετία , πιαῖγες [ταρωπε, Τε] 
Ύµε Όεγειφμε, Ον Γα. 1, 671. υδῖ 
ΙΠΟΧ ν. 673, ΘΟΜΙείωπ εοηιΠΗΙπε (ργες 
ὃν Τεττα ἱμεπίμγ: Ἠαες ῥγαεὺεὶ σας 
/απ [τισίδεςν Εαν ἴοεμπι; Οοπ/υγίες 
οβετµΠι, ῥεΥ 41 εοτγεδα υείω[ίως. 

Αλ 

Ὑς. 605, ᾿Αμόναι τᾷδε γᾷ ] ΔΕ Πες 
ἀἰνετ[απι ῥίαΌετ Ιαξίοπεπι ΞσΠο]ίοι 
Αιρυιαπϊ Οο4. Τρ’ καὶ, ἄμυνετ.. - 
δὲ γὰ ὅ ἑστιω ἱκανή ἐστιν ἡ πόλις ἀμεί- 
γοσ]αι ταῖς εὐεργεσίαις, [οἱριιπι νἱὰε- 
τατ: ᾽Αμόνεται δὲ 3 , ᾖᾳθο ΤΘ ρτα: 
ἴέαπι τεΓετεῖ αεεερίο Λεπεβείο. ΤΓᾶ νεὶ 
γΠ Πο [πρε ΡροπΙισ ἵηπ Ρῃαωπίῇς, ΑΙ- 
τεταπῃ αὖά πίταξυτ ααέτοσίταιο ἀῑαῖ ροῖ- 
ετἰε», ποὶ θεΏο]ία (γαξίαδυητΗΓ. 

Ὑς, 7οἡ. Ἡ πὀλλ’ ἐπῆλῆον, εἰσιδεν 
χρῄζων σ’, οι Ομαπόο πιοχ {εηυ]- 
τάς πέριξ δὲ ἱκαδμείων πύλας Φύλα. 
κάς τ' ἐπήλβον: Βετῖ πεφυ(ε, οἳἵῃ [οέχος 
αιτεπῖᾶς εἰωδάεπι νετοῖ ππίτης σταια 
τερετίείοπε {αΙτεπι ο επάατωσ: Εωτίρί. 
4ερ ααἶάεπι ἵπ Ιοεῖς νιοῖηίς, ετἶαίῃ ΙΠ 
ἀταπιατίς εἰαθοταβΙΠῖδ θωαίε [ος 

Ῥῄῃα-- 



ΙΝΕΝΚΕΙΡΙΡΙς ΡΗΘΕΝΙΦΕΦΑΣ τά 

Ῥηαπί[αταπα, οπάεπι Ιπίετάμτῃ Τερς- 
εἶες μίς (αππεΠ ΠΠ νετ{ὰ 7ο. ΡΟ ἐπλλ- 
ϐν Οοὐεχ απτῖους δ]{αά νετουπῃ » Π11 
{αάἵ εοπιπιοὀάαπῃ , Γαὐπιϊπ{{ἔτατει , Ἱι- 
Ρεπιϊπιας οπρ]εξίετετ : ποπ {ωπα 
{ρειποτείῃ , Ἡ πέλλ᾽ ἐμόχθουν, εἰσιδεῖν 
«οζζων σ’, ἄγναξ. ἀΙκεται απἰάεπι ραι1- 
1ο απιε ποδῶν σῶν µόχθο», {οὰ Ότεοῃ- 

τε, απὶ ηίο Ιοαυΐτατ, ποπάαπι Ρίᾶ- 
{επίιε: πολλὰ µμοχθεν Επεφπεηίατς 
ειίαπι ΓΕωτίρία!, Έλα. ν. 555. ῶτος- 
{π ν. 862. Μεά. ν. 1039, "Άλλως δ) 
ἐμόχθευν. ἨΠειαςμὰ. ν. 5ο. Γιεοπίάες 
ΑπιΠο]. ΣΙ. ο. κιτ, ερ. 7. 
σολλὼ ὃ) ἐμόχθει. Οτεβρογ. Ναπίαπ». 
Οα1πι. [απιο. Τ. 11. Ρ. 18Ι. Α. ἸΗ 
πόλλ’ ἐμέχθησ'. ἵῃ 96Πο]. αά ΡΠαη. ν. 
44, πολλὰ καµώτες ἐπεὶ οὐκ ἠδύνοντο 
εὐρεῷ.  Ῥϊνετίαπι αιὶά εχεοβίταυΙε 
ΕοτίαΏ», ου ποβτὶ γει{ᾶς ΠΙΕΠΙΟΙ ἱπεῖ- 
ἁστῖτ ἵπ Εμτίρ. ἴομ. ν. 1108: - 
αχγταχῇ γὰρ ἄστεος Ζητῶν νι ἐξέπλι- 

ἕα (ο δεαἰ. εππευάανίε} κοὺκ ἔχω 
λαβες. - 

Ὑς. 76ο. Ὡς εἰς λόγους δυνηψα 1]σ- 
λυνείκει µολών.] Οωαοὰ ἵπ ορΙῖπο Οο- 
ἀῑςε Αἰησίμς Ἱπνεηιε, ΓΟΙΠΙΦΞ41ε ρ/8- 
ἔξετι νυ]ραια, Πολυνείκη Ιεἰάεπβαιῃ 
εχηϊθει ετῖαπῃ αἶτετ Δ. {Πολυνίκης ζ8- 
{ια ουατι αρυά Αιιίοο5 ἔοτπαῖ 
Τ1ολυνείκη», ποτε ἵπ ποπιμ]θις ϱΙο- 
Ῥτῖϊς 1Πίας πιοάυ]! {οἱειππίς αἴφυε Ίτα 
{επιρετ {οπδίτατ ἵπ ΡΙαπήῃς, 
ε[Π Ίη τεσορια Πταέευτα ΠΠΙΠΗ5 εχρεαϊ- 
τυπ ς Παυῖάεπι ἀἁατῖνας Τ]ολυνείκει ἴ8τῃ 
σεξεττῖ ρο[πτ αἆ συνΊψα 9Βαπῃ αἆ ΡΏΤΕ- 
Άῃπ εἰς λόγους µολών" {οτΙρίΠε ααϊάεπι 
Ῥοεμοται Εωγρίάες: ᾿Επεὶ λόχευς συν- 
ὄψα Πολυνείκει µολών: {εὰ πποτε [ως 
Ρεηιῖς Γοιπιας απιαῖ Εμγίρίἁες Ιοεατίο- 
ΏΙΠΙ οοπιγαξτας: Ρίεπε ἁΙσοτεῖυτ: «Ὡς 
εἰς λόγους μολὼν [ολυνείκει λέγοεὺς συ- 
2Ἴψα. Ῥῆωτ. ν. 778. 39ὲ μὲν }ἂρ ἡδὺς 
εἰς λόγους ἀφίξεται. ΡΟΠΔΠΙ ὑΠίςΙΙῃ 
Πεορύτοηίς ο Μήεάθα Ἰοεῦ]ῃ , {ΕΓνΑ(ΜΠΙ 
1η Φομο]ίς αά ἠΜυτίρίαἰς Μεάεαπῃ ν. 
666, νειρα {ωπτ Αερεῖ, αἱ Μείες 

εοηνεπ]επάας ριαῖῖα Οοππίμαπι νεπέ» 
τας» Ὠμπο ἵπ πιούυπ Ἱπτερτίταιὶ [ας 
ποηῦ ἀυρίταπτετ τεβΙτασπάα : 
Καὶ γάρ τη’ αὐτὸς ἤλυθον λύσι μαθεῖν 
Σοῦ: Πνθίαν γὰρ ὄσσαν, ἣν ἔχρησέ µοι 
Φοίβου πρόµαντις , συαβαλεῖν ἀμηχανῶ- 
Σοὶ δ’ εἰ λόγους µολὼ», ἄρ᾽ ἥλπιζον μα» 

θεὔ. ͵ 
γυ]ρατΙτ ν. ο σοῦ πρύ. θεία γὰρ ὁ» 
η. ε. µ. νΠ. 3 ὅ α, συὐμβαλεν ἅμη- 
Χάνως Οἱδ' εἰς λόγους. μολεῖν γὰρ ἤ. µ. 
Οοιτίρεῦαι Ί[α, {οἶ]οει ἰ ὅαπι. Ρειί- 
τω ΜΙ/σε]]. νι, ο. υ]τ. Σοῦ Φρείρ. θείαν 
γὰρ ὅ. ή. ε-µ. Φ. π. συμβαλεῦ ἀμήχα- 
ος, Οὐδ' εἰς λόγους μολεῖν' ῥά γ᾿ ἥλπ. 
µ. ΟοττεξιοΓ! ραταν]ε οιἶαῃ ας ρᾶς 
τε]]α Ρείας ἀϊρπυπι ορετου]υπ: Πῖ- 
Ρωσεῖπε ντ Πξίας ανῖ ρετἀοξῖς εκ- 
εἰάιΠε ! πηϊτιβουπι 1]]ιά Φρε Βωγπες 
Ας ΤΑΠΠΕΠ τεεερίζ. 

Ὅ9. 7ιο. "Ἠκουσα μµεῖζον αὐτὸν Ἡ Θή- 
βας Φρογεῖ ] Οοἀΐσεπι Οαπι. δ4μίοιθ- 
τυηῖ ΔΒαΤπε/. Ρίετ. Κἰπρ. [ους Ρίε- 
ως ἀϊνειίαπι αὓ εθῖτα ποὺίῖς πάς |6- 
ἐπποπεπι εποϊαν]ε μείζον’, ποή πιασηϊ 
αυ]άεπῃ Π]αΠΠ πποπιεΏεί, ΏθαΙε (ΑΠΙΕΏ 
εἀϊτον περµρεπάαπι: γε]]επ, ουῖά- 
αυ]ά (απαυαπῃ τεπι πα]]]ας τε]εσίτ ἄίπ- 
Ρῖις εἨπι ΟΓ0ε Ιεεταιο οοπιπΙη]ζα- 
τειιτ εκ ΑηρΙςξ Οοάἱεῖοαςς πιυ]τα 
ἀετερετεπί!τ, αὐξ, πιαπη αι]ῆςε τΤᾶ- 
έχλια , ἀταπατῖς Γωπρίαεῖς ϱχΓο[ἴεῃ- 
ἀἱφ Ιπ[ετνίτεηπε: µεῖζο, π μείζον 
{οτίδαιμτ ράταπι 1πτεεβ: μεῖζο» ο αἵη- 
πο Ετοφμεπιίας ἵπ τη1δως  ΠυΠΙετο 
Ρ]υτα] : ́ Ἐταρίους ταπεῃ ποῄβετ ἶῃ 
Ηετας[ά, ν. 933 µείζω τῆς τύχης Φρο- 
Σε πολύ. δυρρ]ίς. Υ. 844. κρείσ- 
σου Ἡ λέξαι λέγω, «ποσμπι ςορρτηῖς 
Ευτίριάευπ αρυιἀ ΦΙΤαΛΟΠ, ΙΙΙ, Ῥς 
563. Β. μείζον ἡ λόγω Φράσαι {εἡ ΙΟῖ 
1μ0β]τυΥ 6υΠῃ Υοςε ἀρετή». 

Ὑδ, 711. Ινήδει -τ) "Αδράστου καὶ 
στρατῷ πεποιθτα.Ἱ] Ῥτο π.ποιθέαι Πο 
Ἱερεραϊιατ ἵπ Οοἱεἴοης Βοά]ειαπίςοπι- 
ποις ἵπ Εἱηί6 Γειά. (Ε]ος. 19δη 
9 3 5 



αι σμαυο πποτικ ποιο νε 
ο) 
τ᾽ Α. ν. στ. πεποιθοτες) ΟαπιδΏτίς. 
αποά Ίτααμε ρτῶξετεπάἁπι ἴπ Πποιῖς 
εεπ[ε Αἰπρέη , τά αὔδαιε υἷία μεε[- 
ατῖοπο τασίσο τεταῖς πΙμΙΙ 4 π]άεπι 
οτατ ἵπ νμἰσαῖα, αυοὰ οὐειπρίαιῃ Οξ- 
{επάετες : {εὰ ἵπ τὶς οὐ[εοαπάαράμπι 
ειξ ϱοάἱείδις. Απιανε ἵπ τα[ῖους σαο: 
αὖξ Ιοηαρπάἱ Εοσπηὶς ποπωμΏαφ ΠΠ ρο- 
ποτε ραπξιοῖρίαπη, δί πιοάαπι Ιπβπῖ- 
Ώναπ πεπο. τερτεµεπάετει: Ειτρ. 
Εμείο ν. ο5. οὐδὲν μαγτεως 
ἔλει Οράσαι , ᾿Οδυσσέως τέχγοίσι τόώδ' 
ὀλωλέτα. Ογε]ορίς ν. 443 Πὶδῖὶ {ὰ- 
ειπα αιιζίτεῃι. } Ικύκλωπ᾽ ὀλωλότα, 
Φορῥοσίες Όεά. 1η Οο]. ν. 1576. ----- 
ξυντοµωτότως μὲν ἂν Τύχοιμι λέξας Οἵ- 
δίπουν ὀλωλύτα. δαίυωπι ἴο αἰυεπί[]ε 
Ραιιάεο ἀϊσεῦατιτ ὃς Ἀσίρω σε ἐληλνήότα. 
Ἠπης ο;ατοπῖς {οτπ]ερά πΙοτεπ. Ό{ο- 
Ρίδ, Διιίεοταπι ν]αΙπίς, (αταππας]- 
οἳ νε]ατῖ ρτορτῖαπι ετίρααατ : Αυδος 
Εἰωππο]οσίοί ΜΗ. ρ. 898, 4. Ἑάίρω σε 
ἐληλυθότα . ᾿Ώρωπικοὶ. οὕτω. λέγουσιν» 
καὶ Ἐθριπίδης Σιστύφῳ. Βατπεβις ἵο ἕι- 
γἱρίαϊς Ειαρτη. Ρ. 493. νε]ατ οΙ[ΥρΠί 
Εασππεπίαπι πουίς αβετι : Χαί- 
ρω σ᾿ ἐληλυθότο, ΠΙΠΙ] ῥτῶιετεα: ρἱ8- 
τοπ] Πα Ροϊμετατ Βατπε[ς αριιά «ιζ- 
ἆαπι Ἱπνεπίτε: οί Παππαε Ἱεραπίυσ 
οαἆοπι ἵπ οωίᾶαρ Τιεχίςοο., ἀταιποί/ς τ- 
τυ]απι Ίσο ΓεαιΠΏταί: Χαίω τέγ”. 
ὦ (Ν. τέ γε σ’ ὦ --- δἆας Ἀασες 
“άἱ:) βέλτιστε Αλκμήνης τέκος, Τόν 
τε μιαρὸν ἐξολωλέτα. ἨΗεο αριά Εἰγ- 
πιοίοριπι οπῖΠι ποπ [πε τε[ςΙεπάᾶ 
{απτ. Οαία Ηοπεγειη ε[ετέκνον Φίλε, 
πειπο ἴἄπεη ἄ4εΟ ἵασεπτεπι Π8οεδίς 
αυτέπι» ὲε Πῖο Ιάσῖτοο {ενα νε]ῖς 
βέλτιστε "Αλκμήρης τέκος. .Ὀοξι 1αϊ- 
σευῖ» απ Πο {οτῖρτμς Ίουμς νΙάεατας 
ΙΠῖοΡεΙ Σ 
Καΐρω μὲν, ὦ βέλτιστον Αλκμήνης τέ- 
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Σ, ἐλθώτα . τὸ δὲ μιαρὸν ἐξολωλότα. 
Ῥωγίρίάες ΕΠείο ν. 309, Καίρω δὲ σ᾿ 
εὐτυχοῦντα..: καὶ ἱπροσήμενον ΠΠύργοισι» 
ἐχθρῶν' δεά πεααε πο πεηυε ἵ]]α 
ποηηΏμ]]ῖ. νιάερωπτας Βωτίρίάεας ΠΠΙΗΙ 

ΕΠείας Εμηρίαὴ , Ογηίαε ξαῑδε ν]άς- 
εως ΡΙ/Ύρµι9. 

Ὦ9. 714. Αλλ) εἷς θεοὺς χρὴ ταῦτ' 
ἀναρτήσαντ’ ἔχειυ. Ἱ ΝΙΙ ἵω Ηὶς αἀσο 
ἀἱσηαιηῃ εταε ποίαϊας Παπ ἀναρτήσαντ᾽ 
ἔχει Ροβταπι ΡΙΟ ἀγαρτῆσαι [8εὶς ΠΟ- 
(μπι ν]άετῖ Ροϊεταῖ: πονῖταπιεπ. Ύὐος 
Ἰοπίσα, [εὰ ὃς Αιτῖοῖς να]άε [τεαίεπ- 
τατα Τοίπη ]οφμεπάῖ ἀεσερετῖες Π]ιά 
ΡΙΦτεΤεΙ 5 υ/α5 ΠΗ]ωςτατίοπεπῃ ρ]ετίσοις 
πηίπης Γα]Πο ρετ[ρεξϊαπις ΡτΟΡΙΕΤΕΕ ν- 
ἀευατάτ Ώῶο τταξαιὐτὶς εκρ]απαπάα. 
Νο {ορτοτ ποη [Ἀπεηυαπι Λιτῖουφ 
ΠΏίορεπ. 1 ιατί 1Σ 9. 4ο Ρο[Ώτ ἐπαι- 
γέσας ἔχει. Ρίο ἐπήγεσε ᾖ (α/αιδοπιςν 
{οὰ αἀπιοάμιη Ἰανεπίῖς, {ία αἴει πῖ]- 
Πας Ροξΐαο., ῥταε/εταίπι Οοπηεἳ ἕδ Ίγα- 
ιοί» [εά ἕδ εαείεγοτπι [εγἱρίοτιηι εἶθ- 
βαπιΐ[ᾖεπις φηίσζιε ποπ τάτο. Οοιηῖςο- 
ΤΗΠΙ ἀΙνετίοταπῃ Ίοσα, π αὐῖοις Π- 
μας οὐτίπεαι Γοσιᾶ , Ίερεται Ο1/πμῦ0- 
πι ρετραµσας ΠΙΠΙΤΟ Ρρ]άτα {ο]ας {α0- 
π]η](ἵτατει ΠΗετοδοίως: εκ εἰς ποῃ- 
πυ]]α «ο]]ερῖτ Ἠεπτ. οιερὺ. Αρρεπά. 
τε Ι). Α. Ρ. 165. ους ραπ σσ. δι- 
ἄαεο ἀεθεπιατ:. αποά ο 6Τερυγ. Λαπ. 
Ρτοτυ]ῖτ ἁτετράε, ροίυεταυί αραιά ΟΡ: 
επιος Ἱπνεπίτε: Ρἰαῖο Ρσάτο ρ. 157. 
6, τὸν λόγον σοῦ πάλαι θπυμάσας ἔγως 

Ἰάεπι Ἰ]αά θαυμάσας ἔχω Ἱεριυτ 1 
δορροεΗς Οεὰ. (οἱ, ν. 1136. Γποέε. 
ν. 1356. πος Ἰη Ίοσςο Ρε θαυμάζω 
Θεμο]ίαίῖες ἵπεετρτετατυτ , ἵπ οἱιετο 
ΡΕΓ ἐύχύμασα" ξιεαπεµτατυηϊ Αιοζιᾶςς 
1μμοίᾶπ. Α]εχαπάτο Φ. στ. Ηεοάστ.ν, 
Ῥ. 208 , ἐγώ σου τὴν τῆς θυσίας 
(αὐσίας πῃα]ε νυἱραιατ) πολυτέλεια» ἔχω 
θαυμάσας:' Ρὐτγπίεβις Εεἰος. Ρ. ος ὃς 
Ῥ. 184. οειετίηῖς.  Οαπι ουἰρυςνίς 
νετοῖς οπἀεπι οὐιῖπει Πνηέατας {εά 
Ρτα/[ετιῖπι αριἀ Τταρίςος: ορυἀ Εωτῖ- 
Ρίάεπι ααποτῖες; αριιά δορροείεπι ΠΟ]. 
το. Γτεαπεπεῖὰς: Ίηπ «4ε[εργΙ{ ξαοπ]ϊδς 
αὐςξ {αρετίαπε , Πηδρίαπι 1α, αυιοά 
πεπη]πειῖπῃ, ]οσῦῖῃ Ιπνεπίε: Ποπ 
νε] Ίπ δαρρ]ΐο. ν. 0259 υὈί νη]ρατις 
ἐγὼν ππεουμΠ οεη/{μετῖς «οΠρεπάυπ : 

ὥς 



ΝΟ  ώιΡΙιΡρΙς ΙΡΣΙΟΕΝΙΣΣΑς, 

Τῶς ὃ᾽ οὐχί; τἀπολώλού) εὑρίσκων ἔχω, 
ψετΟάπ ἵάΠΙΕΠ ἔχω υπ] ΓΙ8ΠΠ ΠαΓΙΥΑΠῃ 
{εινατο {αιευετῖς: ἠποεπίεπς Ρετάῖία 1ο- 
πευ: [εά ἵπ «4ε[εὐ]εῖ ἀναπιαείς ἀἄερεΓ- 
ἁτί ΕΓβριπεπίο, αιιοὰ Γεχναν]ε 4γί[ίο- 
Ῥείες ΗΙΠ, Απίω, ΙΧ, ο. ΧΙΗΙΧ (6ΠπεΠ- 
ἀοταπῃ α δεαἰἰρετο ΟΟΙΠΙΠ. ἵπ Λείπαπι 
δοπετὶ Ρ. 151. 159) Ρ. 300. 9ο. ]ε- 
θίτατ: Πεποικίλωκε, κάποδήλώσας ἔχει, 
Ψονουπῃ ἔχω ου υ{ὰ ροπίευς ἵῃτ Ειγί- 
ΛΙπὲς ΟΥ. ν. 1396. Μεὰ. ν. 43. ΗΙΡρ. 
ν. 912. Τραΐς. 11 Λι]. ν. 65ο. ΤτοἙί 
ν. 918, 1159, ΡαςσΠ. ν. 14. Πε]. ν. 
84Ο. Ι0Π. Υ. 239, 615, 736. Ηειο, 
Εμ. ν. οό1. Ῥόέτρετοπι Ἱερίτατίη Ηε- 
Ταςἱ14. ν.. 417 . οὐέσας δ' ἔχω. υδὶ 
{οτ]θεπάυπι αὐέται ὃ’ ἔχω" μτν. 436. 
αὐεῖ ἔχω, Ψετίως ε[ῖ ἵη Ηεσυβα 19Ι3 
Πο νη]σαιας: 
Ἠοῦ ὁήτως πέπλων ἔντὸο ἢ κρύψασ᾽ 

ἔχειςς 
Ἱπτετργετοπίατ: Ὅνιί [απεβ ὕπιτα οε- 
ει. απἲ οεομἰίαπς ῥαῦεὈ. ἡ Ροπεπάαπι 
Ιπτεττοσαπιῖδς 
1]οῦ ὁήτα , πέπλων ἐντὸς ᾖ κρύψασ 

ἔχεις 5 
δὲ ἱαΠάΕΤΑ απ ἠπίτα πε[ῖος οεεµ]{α[ὲἱ 5 
5οΠο[α [ες ἵηπ {εωγίρια Μεά. ν. 33, υὲ 
ὀτιμάσας ἔχει πιοΏ Ώχοτεῖ Ατιῖσς ΡοΠΤΠΙ 
ΡΙΟ ἠτίμησε , ἆμο Ρτοξετί Φορῥθοε]ίς ϱ 
Γαῦμ]]ς, οὐ Ῥετίετο, Ίοσας ΠΠιΙ]Ι8 
τπίδιητα Ροτύεταςε ο [ερίεπ, αἱ {- 
Ρετίαης, εχο]ταγ]1 ποπηΗ]]α ἀεῄβια νε 
ΟιατΙῇ. Πε[είπρ. Ου τν ο χχιν, 
Ῥ. ϱ97. ορι!πιε τεροπεῃς ΙΠ Απιείσοη, 
ν. 91Ο ἐκπροτιμήσασ ἔχω: Ρτο ἐγώ. 
Ηυπο ἵηπ «επ/α!ῃ ποη τειαἱογίπι Λαι]- 
6οπΠες ν. Τοσ4.. ΠαϊΠ τρέσας ἔχω, ΡΙΟ 
ἔτρεσα Ῥοβτυπ, αμοπιοάο εΙῃ τε]ί- 
ους Θώπτειν παρήσω κεθον εοηπεξϊείθ- 
ταγΦ ἵῃ Πας ὁταπαι]ς ν. 407, Οὔ.- 
ουν τίδ’ ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ: ΓΠΡ- 
τς Όοάεχ ρτῶξετε ποιήσος ἐγώ, εΟἵ- 
π]ρεπάυπι "εχω. «Φορὸ. ΔΙ. ν. οἱ. πρᾶ- 
Ὕος ἄσκοπον "Εχει περάνας, 96ΠΟ]. ἄντὶ 
τοῦ ἑπέρανε. εἰς τὸ ῥῆμα τῆς μετοχής 
“ορ διαλύεται ὃ λόγος. 1]αά αΤΡΙΙΤΟΓ 
ἁρποταΠε Οταπιπιατίςοδ», 4: Ι8ΗΕΠΙ 
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το Εωετῖε Παῖας Εοτπς ]οᾳποπάϊ , 
αυαοΙη αἰιεία Φλυαρεῖς ἔχων», Ἱε]άσπι 
ΔάθίΏαϊα δοῤῥοςὲ, Ἱΐσει εκ ἑοάεπι {οῇ- 
ἴε ἀστ]ναπάα, ἴοτίεδ (αππεΠ αΌ Ποπηί- 
πῖριης Βγιαἰεῖς σοπΕιΠά1 ποὮ ἀεριείαξ, 
Ἔνκειν Ἱπιετάσῃ Ίάεπι βρηίβσαι ας εὖαι, 
τυγ χάγε., κυρεῖν, νε]υε ἵη 50). ΑΛ]. 
ν. 82ο. Όεὰ. ΤΨΗ. ν. 6οο. ΡΗΙΙ. ν. 
92. Ότι απίεπι Παν ραγηοῖρ]ῖς {ατέῖα, 
ΡετίρηταΙ, οΏαπι νοσαπι, ἱπ[ονίητς 
Πο η Πίδ, οὐ ρτοιυ{, νοτΌυτῃ ἔχει. 
υτήπῃ ἀἰςατυσ ἔχει περάνας, 3Ώ ἐστὶ 
νε] ακυρεῖ νε] τυγχάνει. περάνος ΠΙΠΙΙ 
Ἰητετείϊί: Ἠίπο Εαοῖ]α ροιθγῖε ο (ΕΠπιατί 
αὐἰοφυ]ά ε{ἰ Πῆίας σεπετῖε: αἰτεταπι . 
αυαπω οτιῖρί, Γοιπμ]απι ληρεῖς ἔχων 
{οἶης Γοπιαῇο Οτεροτίης τεξὶο οερὶτ ἂς 
Γ]α. Αι, 6. 7ο, Ροβιαπ, ἀντὶ τοῦ 
ἔχεις μαὶ ὑπάρχεις ληρῶν, ὃ καὶ αὐτὸ 
᾽Αττικὸν ἀγτὶ τοῦ ληρεῖς ἐστι, "Ες {10- 
πη]π]βταν]ε Οοάεχ Ι εἰάεπῇς, Ἰάεπι Ί]- 
1Ε, απο Ηεπγ. σερύαπις Απίπιαάνετί, 
ΙΠ Μο. ἆς [ια]. ΕιΙτ α[α, 

9. 713, “Α δ) ἐωποδὼν μάλιστα , 
τοῦθ' ἥκω Φράσων.] Εκοῖιαι ἴῃα {10 
«ε/εὐγιέ ποπηῖπε Τβοπιας Μ. ἵην. Ἰμ- 
ποδῶν, «]ατ. «4ὐγε[ορίο ποιβῖι ΑΠΙΠΙ. 
αἆ «16. Ρ.72. Ἱπρηπ θρυὰ (ο- 
π]ρς  ταρίους ΕτεσυεπιήἉπις Ι6- 
ΒίταΣ ὅκω Φέρων, πηερίοπη ὕκω Φράζων" 
{επΙρεΓ ὕκω Φράσων νε] ἔρχομοι λέξων. 
ἐρχομαι Φράσω», ΠΗετοβοῖ. 1: ο, 194. 
Σε... ο. αΙ. ἅ αἡβί. 11 Ῥε,σις, 
ΙΟ ἀἰχμάλωτος, πε[οίο οωῖὰ Άαγπε- 
μι ππονεγῖε» υε Ιεσεηάαπῃ {α[ρίσητθ- 
τς αὐτομέλητος' ποᾷ ηε Ποιμίη αὐί- 
4σπι {πε Μωτῖρίάῦ, 

«Ν5. 717. Μέλλεν πέρῃξ πύργοισε 
Κρ2δμείων πόλιν "Όπλοις ἑλίξεν αὐτίκ" 
"Αργείων στρατόν. ] Οοὰ Άατπε[ Ρριο 
Ἰάέλλων τεβευῖες ΝΤέλλειν ἵαπι ἀείς- 
γαηῖ «4ἰάμς ὃς Εεγοαρίμ. Ῥιβίεγεα Ἱ]- 
ἴΕΓ3Π. αυ [αρίης εχο]αῖτ α ν]οῖη]α 
εἶία., τε[τμεπάαπι οΓΏΙττος {οείδεῃ- 
ἀυπιαμες απύργοισι ἹΚαδμείων πέλν “ο. 
πλοι ϐ' ἑλίξεμ" ταΠΠ]]ᾶ τος Ίρποτατα: 

Ώμης 



πι» Α ϱ Ν 

Ῥσπςο αποα1ε Ἰοουπι ου[ουτανετδί, [π. 
τεγρτειας 6εη/αστµης 1μηβί ἀεθετε νο- 
οε5 πέριξ τύργοισι, ἠὰς ἱπῖειρτεται! εἴγ- 

οήι ἴμγγος, νεὶ παϊἶφιε αἲ ἵγτες Τ Ώς- 

ματαπι {οι]]σεῖ ! η » ΟΡ{ΕςΙΟ 9 
ΟΠαςσε. νε] [ιαῖπαο Πο Ιοασπιας εβ 5 
Ῥοβ]ας τα]ααῖς Γαἰαίετις: (αάπιεα 

πιοχ εἰπσεπί Ρεἰαεσί πιοεπία ν «Αγπησφιε 
ἔφ οὐβμίοπε απο Ργεπιεπὶ. Ἡ πεῦᾶς 
ἀϊομπιατ  Αιρινί πέριξ ἑλίξευ πύργοις 
ἔτλοις τε": ο Ἱυπι ἵπ ποάυπι Ιαπ- 
Ρεπάα Ἰωάΐςο» πεαιε {άπιεῃ πά[ρείῃᾶ- 

τος, { νοςεπῃ πιαρί αριαπῃ Όοάεκ απ- 
εἶάαις Ρίο πύργοισι (αυππϊπΙῄίτατες, 

γἱγ ααἰόααι Ἐγαά[υβῆπιυς Ρος πύργους 
μὶς ἀεβσπατϊ ρυταῦαι «1γρίνοταπι εορία, 
θιιαε πιαπἰριἰαεἶτι ἕδ Ρετ είπεος (πυργη- 

ὃόν) Τύεὗας ἐἱποαῤετεπε. ΑΙ ἔοτιε 

Ένγγες πθ]]επε Ιπιε]ίσετο, αὖας Αγρν] 

ποραγοτ Ππυτίς αἀπιοσετεπί ΑἴπῃΠᾶ» 
τς ἱπιριεπάαθς { εατυπῃ υῇ.5 νε] 1 Πο- 

µμηο Ὀε]]ο., νεἰ Ειγίρίαὴς 8ενο {α]- 

εοίπς Ἰαπ Γ)Πος α ΟΙ Φ6ἱ5 τεσερίῦδ: 
νῖά. ΙΗΡΠί Ροῇοισει. ΤΙ, Ὠϊδ]. 19. 

«Ιραεεβ. αἁ }ερειῖτ ιν, ς. ΧΥ 11. Οἱ. 

ουίά εαΐας Εμετίε, Ὅπλα εεττο [ηπέ 
ατηιαϊἰ, ὁπλίται νεὶ ὡπλισμένοι. Ρἱέϊος 

Ἰη ταδυῖα Τμεῦος οδίεᾷα5 τερισ{εΠ- 
επι ἀἰεῖτας περιράλλα» τοῖς τείχεσιν 
ἄγορας ὠπλισμένους, ΡΙΗΠο[Ιγ. ἴοοπ. 1 » 

ς.1ν., Ρ. 768. Ειτίρίζες ἵο Οτείεν. 
Δ44. Κύέλῳ-γὰρ ἑἱλισσόμεθα παγχάλ» 

γοις ὅπλοις. «Φεδο]. ὑπὸ ἀνδρῶν ὡπλισμὲ" 

γω». Φοηοϊ πια]ῖσι {Πο νοτ[α, ΤΕ ύκλῳω 

9) ἑλισσέμεσθα" νε], { αι 1]]αὰ ΡΙᾷ- 

ἔσιαι, Πέριξ ἑλισσέμεσθω: νοτεπ Ηέ- 
ριξ Οταπηπιαιὶοί ἱητειρτοιεροπίυς κών 
χλω. εᾶ απτεπι ΓΕωγρίάεµ πέριξ ἑλί- 

ἔπι, αποᾶ ἵη Ρἰαιοπίς οιἶαπι ε{ε Μ[- 
Τπάεο Ρ. 73. Α. εκίῖαι ἵπ Εωτίρίάἰς» 

ες Απιίορ Ρτοσυ] ἀωδίο, νεγοἰςαρυάἁ 
Ἱωπρίπμτι σ. Ἐν δεξ. ΧΧΧΙΧ» 7. ςοΠ{. 

Απάτοπι. ν. 265. Ηεις, Ευ, ν. 243. 
Ἐλες. Υ. 561. 

Ἡς. 7το. Ἐξοιστέο φ΄ ἄρ ὅπλα Ἱ 

6οἱας Οτοζῳ Πο τεξς να]ρανίις Ἴδοι- 

στέρ τ’ ἄρ', ως στα ἵη ετειῖς 14, 

ΟΕΕ αιοΙσν οη 

ξετῇ .πεσυ]ϊσ πεαιο επίπ , απῖ Ρα 
Ραυ]ο Εαετῖε ἵῃ Πὶς εχειοἰιααδ, τε ὃς 
γε αὓ Αιτὶοῖς Ροδεῖς ρτοπη][εια Ρροπΐ 
ΡοΠε «επ[εὺῖες αἁ ενἰταπάυῖι Πίαταπι 
{αρε αυάεπι ἱπίοτ[οτίευτ γε, πυταυαπι 
Πυίς υπῖ Επί τε Ἱπίενίτ: «4εβῦ. 
Οποερᾶ. ν. 11Ο. Εμοὶ τε καὶ σοί γ' 
ἀρ᾽ ἐπεύξομαι ταδε; δοβΏοεΙὶ ΡΙΟ γὰρ 

αλα μοτῖες ’ ἄρ' ε[ τε(Πτπεπά σης 

σε, 724. Ἑγάδα κείουςἹ ἵη τα] ος 
{ΦρεηυΠΙΕΤΟ, Ώσυι Πίο ἵπ (οαἱσῖυυς 
ΜΠ. οὐ/σευτατήπτ Πρτατ{ νείετεπῃ {οτ]- 
επάϊ οοπιταπεπάίαυε ΠΠοΓεΙΠ. ᾿ἘΕγὼ 
οἶμοαι Ὥτουϊ Ίπ ἐγώμαι, {ᾳο ἐγὼ οἶδα 
Ρεππι αὓ Λιτὶαῖς ἵπ ἐγῴδα εοπιταθ- 
ῥαϊατ: ποσο Ἱερίτητ Ἱπ {τορπιεπτίς ὦθ- 
Ρδοε]ῖεν διγαιαἰς, Ογαϊἰπί, αριὰ Ρ]6- 
Ίατερ. Τ. 11. ρ. 74. 5. «ἱβεῃ. ΧΙ. Ρ. 
467. Ο. 494. ο. Φοββοεί[εα αριά ΡΙµ8. 
{απι Ὀ]γ[ῃς αά ἵταίαπῃ ΑεβΙ]επι» αδί- 
τυτάπΙ {ε πΙπΙτΒΠίΕΠΙ, ΥετΏα , Πς Ιπ- 
ταρταποα: 
ἨἙνᾠδ᾽ ὃ φεύγεις, οὗ τὸ μὴ κλύειν καν 

κως;, 

ΣΑλλ’ ἐγγὺς "Έκτωρ ἐστί θυμαίγε κα- 
λό. 

αυοὰ νυ]ραιυτ ἑστώ. οὐ µέει καλό- 
στοιίως ἵπ [εκεετρια τεοερῖτ Ρ. 154. 
Ίπ να. Γ,οᾶ. Ῥίμίατεῦο Γαρ]οξῖς ὂυ- 
καίνε ε Τιμγπεὺῦὶ Οοάϊσθ ΡΓΟΕΕΤΙΠΓΑ9 
οκ Ί]ο Ζμιεοὺῆῖ θυμαύειν' οτἵδο ππει- 
ἆξ ετοπίρης αὐοαια ρατερῖτ ------ ἵπ 
Ὑς, 724. Οστοίως νυ]ραιαι: "Εχει τί» 
ἔγκον τ) "Άργος: τες οπτίεητ 8ἵ- 
εἰουμ]ς, 

19. 726. Θέλοιμ ἂν , ἀλλῶ τοῦ 
ἐρῶ πολλοῦ πόνου. ] Ἀοπ πια]ε Πωρρ]ες 
96ΠΟΙ. δεέμεγο»' Ρ]αῖὸο 1Γ. Ιν., Ρ. 798. 
Ρ. τὸ δὲ συμπγεῦσαι χρόνον πολ-- 
λοῦ καὶ παγχώλεπο. οἱ ΙεροταιΙΤ” 
ἀλλὰ τοῦθ’., ὁρᾷς» πολλοῦ πόνου [4 
δυΙεπάμπι ε[ει δεῖ. «462Φἰ. Ῥτοπῃ, 
ν. 874. ταῦτα δεῖ μακροῦ λέγου Επεϊρ, 
Ειτιρίάει ΗΙΡρ. ΟοΓ. ν. 23, Οὐ πόνου 
πολλοῦ µε ἐεῖ δοιει Π]]ιά ὁρᾷς ς α 
1τορίεἶς ὃς (οιπῖςίς θ0Πἱδοτί, δορῦ. 
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ΒΙ. ν. όλο, Ὅρφς 5 πρὸς ἐργὴ» ἐκφέρη" 
1ωρ. Απάτοω. ν. δ7. αάά, ποίατα 
ἸΏαπυεβο ΜΙ{ο, ΟΕΙε. Ρ. 426: 397. 
Οσπι νοτία 725 «ΟΡΕΟΓΕΙΗΓ ν. σῇο. 
Ἠειτς. Ευτ. Νεκρῶν ἅπαντ' Ἴσμηνον 
ἐμπλήσώ φώου. 

Ὑςψ. 7ο7. Ὡς οὐ καβέξω τειχέων εἴσω 
στρατόν.] ἵπ αἱ ρυκάαπι Εάά. οὐ Βαγ- 
πε[ίαπαιι απιοςε[ῇετε, Ἱερευατυτ "[σθι 
ὥς: οὗ μαθέξω τ. ε, στ. (ση, πίεγας 
Ν. Τ τν, τ, Ομίπ, 8ἵε, ε ρβἰο[ι 
ῥτίππι. ποσαδι]ωπί «ε[ιπίτι 05 με 
αμίίαγο ῥοετίά  (απίοτο: βαβίετίμν ὃς 
«επι. Ρυτίως πό(Πρμμητας: θυόμπῃ 6η: 
τε Βασπε[ φυἱ πά]έυπγ Πῖς ατβτατάσ 
"Τσήε Οτομίης Εἴεσειας: ποπ εαιἱἁόπα 
ατυῖεγοτ 11ά4  ἴσθι, αυοὰ ἀεε[ 1 ΜΠ, 
ὋΌαπς. Ε]σγ. [εἶόάά. τερεγέοπη Τρ εἰ ]ας 
Ἱοτρι Ουά]είς οοπίεχτµ. Κοξτο Ψο- 
ποιῖῖς «Αἰάὰς νυ]ρατοςς Ὡς οὐ καθεξω 
τ,. ε, στ. ΠΟΠ Α)εΙ 1ο. Ηεττδρίως Ὀὰ- 
Πἱες αηπο Μυκαχν. {ρ4 1 Εώῑς. Βαῇ- 
Ἱεδρῃ., αππο ΜΏμΙ Τεῃοσαῖᾶ » ΤερεΓί- 
τήν ᾿Ισήι ὡς οὗ Α. ποῦ {8η6 ρε ε 
Ἰήδιο (93. πα πυ][απ οά]ρα1ε 10. 
Ορογίπις, αἱ ἰαῖς ρταΓαῖε Εάῑποπί , 
άεά ο ποῖα πιατρ]παἰί ΙΙ ου/αςάαπῃ 
ποπ Ἰπάοξϊ» παπι Ἱπ Ρισ{ατ. {οτ]δῖς 
{ο ῥηίοτώπι εαΤΗΟΠΙΠΙ ὉΙΠα πο ραµζα 
επεπᾶά[]εν ἕδ ετιαῖ επι ήαηι οτί 
επεπιρἰαγ εα [ἐς ατἰ()ΙΠσωπα [εευπα: Ὠἷον 
ααοά 19 ΦεΠο[Ι]5 ΙΏΥΕΠεΓάΕς. ἴσόε, (γί- 
Σωσκε Όοσά. Βατοο. Πιρρεα/ισντ ) ἵη 
"Ειτίριαείς Γαολμάϊεπάμίη  ἂἁ πιατρὶ- 
πει ἡοτί {αἱ Ρο[πετας, 40 ορετίδ, 
ΏαΠη Ορυτίπο ος ἵπρυται! ΠΟ] ἵπ 
Ίρβας νοτις εοπιεχίµπι τεοερτύτη : 
πι παπι Ὠαῖας γετ[ως Πτπάυτα Επ: 
Ίετι ὃς Ῥυτμμ ἀεριεμεπάεταπε ἴπ 
"Ῥμωῃ. ν. 1658." Ὡς εὔτις ἀμθὶ τῷδ' 
"ὑγρὰν θήσει κώιν: ειπόεπι ΙΏνερίτε Ρο- 
“τπεταρί 1η ν. σ26. Ὃς οὗ παρήσω τῷὸ” 
ἐμὴν τυραγγί21. ὃς Τη ν. 65δ, Ὡς τῶσ᾽ 

» οὖν ἐλ᾽ αἱμωτὴρὸ τοὐμὸν ὄἄργήσει ἔίφος. 
ΑπάτοΠ. ν. 587. Νοβτο νε- 

:{α ἔτω , νε] εἴστω [οτισοατατ., ΠΠ]  τε- 
Ὄειει εἴσω Ριαΐοιτ 004. Εἰογ. 5εςµη- 

ἆαπι Οπαππιαείσοταπῃ ρἱαςϊεαπι, ἔνδον 
Πίς «Εαεταῖ Ροπεηάατῃ, ἐπίις: ἔτω οῇΏ: 
Ἰπίτος ααοά πος {επί[α ττίδυς ὅτ νἱρίη- 
εἱ ]οείς αάπ]σαῖε Φοβῥοε]ες,«αῖ ἀεσίες 
ταίπεΠ ἐτῶ Ῥοπετθ΄ ποη ἁμοίτανίε ἵπ 
αυἱετε. ΟμπζήΗαπ. ]. Ο.1,ς.ν, 
Ῥ. 64. Εὺ πμ, ϐ) ἴπιτο [νι [οἱοε- 
οἶσπις [11ηή. «Ψετα (οουεπεί 798 
10, ΡΙετ/οπις εοττρεπάυπι {α[ρίοσθα- 
ωγς Καὶ μὴν τὸ νικᾷν ᾿εστὶ κὀν εὐβου- 
λία.: - 

ο, 791. Ἐν} νυκτὸς αὐτοῖς προσβά- 
οιμ’ ἂν ἐκ λόχου: ] Ρίεβις ο ΜΕ, 

Οαπταρτῖς. προσβάλοιμ’ ἂν 1η «οπίῖαχτα 
Ροίσιε: Όυπο, {εουίεατ Κἰπρίμς, Ἆος 
ας ΑΠΙΡΙΕέζετεΗΓ. εο ροΙβπάΠ) Ππο- 
ας, ασά ΤΠ ν]εϊπίς νετῇβρως Ίάρεγεῃ- 
τυν ἵπ' Πηρμίατ, καθέξω, τρόπωµαι, 
προσβάλω. ου Ὀηί Γιοεἰώεηίες ΜΠ. 
Ἰάει Π]μά εχμίδεραηες, προσβάλοιμ’ 
ὢν τεεερὶ; περαο τάἴΠεῃ οἵἵπῃ νι]ρα- 
(ης 1η Οοά. Ἠ]ογ. ΤερετΙΙΏ ροσ- 
ῥῥλοιμεν (6πειο {ρτενεγῖπη. Τόμσγά. 
ΠΠ. ο. Χσχ. εἰ οὖν προσπέσοιµεν ἄφγω 
τε καὶ γυµτίς) {π Τεἰόεπβαπι 
αἰτετο Ἱεσίτατς "Ἠν νυκτὸς αὐτοῖς προς 
βάλοιμ’ ἂν {πρε αιἰάσπη εἰ ὃς ὃν 
{εάες οοππαίατίπτ , {εὰ Ἠίς Πάγο ῃΠο- 
αὐἲς ὃν προσβάλοιμ’ ἂν, 9ΠΙ προδ- 
βάλοιμε. Οετετόπι 1π Πος [τεο- 
εἰεπ Ἱπτεί ὃς Ότεοπιεπι ἀίαίοσο εἶα- 
ει Εωηρίάϊ)ς ατ/βαίµπι ποπ νι]ρατα, 
Ἱπιρετατογία(η {π Οτεοπεῖς ρεγ/{ομα ρτι- 
ἀεπτίαπ ποπ ταπιῖς, ἵῃπ Ειεος]ε σοή- 
τα πλ απάαεῖαπ πηπίσε ρτονῖ- 
όση: ἵα Βιγρίαϊς ΝΠΕΓΟ, Ύωαπι μὶς 
(πεοπ , Ρειίοπαπι {υβίπος Λευσας 
ουσπῃ ίς Ειεοε]ες, Ἱ]]]ςα Ηεξοτ: οι 
Εωτῖρϊᾶεἰς Ἱπ Εραο. αν. 717. 
44 Τὸς. εοπέεταττ Βμείας ν. 57 

199. ἅ εεάεπι ορετα ςοΥγῖσατας 
ἸΠραο ρατς ὁταπιαεῖς ε Οοὰ, ΕἱοΥ. ν. 
ϱο. «Αὐέα πύκαζε τεύχεσι δέµας σέβε», 
ν. 98, Τί τῶνδ' ἂν εἴποις"ν. οἩ, ἆφερ- 
µήσειν χθογές, 99: Χέρας: ν. 12ο 
ΆἨων γὰρ ὦ "ἡρ καὶ πεπύργωται θρόσει- 

 Ηοππετης ἵπ Ἡ. μ΄ ρτονιἀεηεῖς ])}ηοῖς 
αν εκ- 
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εκεπρ'ίας εχρίησίς ἵο Ρο] γάαππαπ[, ἵπ 
ΑΠΟ π. λεία ατ.οπιητίς: ΥΙΑ. Βίυπ. 
γ/. Οἵαι, Ἡν, Ρ 565. 9. Ρ.263.Α. 

Ὑς. 742. Ἐνπερ σφχλείς Υε 8εΌρο σω- 
η πἆλη.] δίς Ρίε/; ἃ Βατη, νυ]- 
σατυπε: {εὰ, αυ1Ι ρο[αειαηῖ 11 {α- 
Πα ποτᾶπῃ Ιπιειτοσαπά!: Ώσο ειῖαπχ 
Οο ἡἴσμπ ετας [,εἴάεπβαπι , (αΠΙαΡΣ, 
Ε]οτ. πες που Εαάῑίσπωπι «4 ἐιγ- 
φασίΐφας ]εξίος πΙΠ ααοά ἵη Π]6σφα- 
λεῖς [οτίδετετατ: ροπίπα ώ ε[ῖ σῷ»- 
λεις" «αρβτεπιοῃ ἵπ οἱ0ἱ, στο. Ρ. 50. 
Σεῤαλεὶς γὰρ αὖδε)ς εὖ βεβουλεῦσθαι ὃο 
κει Οιοά Ιπ Οοάΐςε δοβ]Ιρεταπο ΡΟ- 
Άταπι τε[ίατατ βαγπε[ίμς, σῶαλῃς Κίπ- 
ρἷω ἵη εοπίεχίυπι τεοερίε: πε τείῖ Π- 
οαῦ(ε οὐίάεπ Βαγπε[ο οτεάστεαι, Ε- 
π.ρ σῴαλήςγε οοιτ]ρῖ νο μΙΠε δει ρε” 
τωῖη 5 Πὶο οπίπ ρο[α]ῃοι "νπερ σφα» 
λῆς γε" Άευι Ίπετα ν. 765: ἐὰν τι της 
τύχης ἐγὼ σφαλῶ". Ίτπ ποππι]]ας5 Εάἶ- 
εἶοηες Ἱττερίογας ὀεῦρο σ᾿ ὠθήσῃ πόλη. 
ποΦεῇε (σι. 6απίετ. υἱάρίις, Ἱπαπίς, 
Ιεσεπάιωπ σωθήση" Οωαιά Πίο ΒαάΤΛΕ- 
ιο. ποηῦ πι]πιας αἰ]απι βΟἱ Ιοξοπείη 
βἷτ ρίασετε σ᾿ ὠθήσχ , το σὺ ὠλήση, 
γερεἰετῖς.  Ὑυῖ ιαπάεπι ὑψιλὸν ἵη σὺ 
Ίεσεται εἰ[απι Εμπιρίά!ς Εάῑτοτ9 Γ6- 
ἁιῇο {ΑΊτεπι Ῥοιμοται δεῦρ ἐτωθήσγ πά- 
Άν. 1ο ετων ἵπ 1ΙΤδεί Τερειετίς. 
ουῖ (4Π1-Π οοΟΙΠπΙΕεΠΙΟ ΠΒΙΙΠΙ5 8ΙΡυίΟ 
νι]ραιαπι ῥργῶ{οτο, νεὶ αὓ μας Ραῦ]ο 
ἀἰνετί[απι ]οδΐοπεπι. Ἐν πέλη σιύ]- 
χι νε] ὀιατω/ήγαι να]ρο αιἰἀείῃ Πρηϊ- 
Ώσαπι {υπ ἕδ ἰπεοίμπιει ἴτπ 1τίετι 
βεγτεπίτο: ν]ά. Οαἰακετ. Α. Μ. Β.ς. 
ΧΧΧΙ {εὰ νε υπ]εμα ππ]ηῖ ἀατί νε- 
η ΕΒιπίρίάαε ΙοςΠ1, 1Π 4ο σωθήναι 
Χ2λ Ἱερατατ, αιαάς αάεο βρπιβςσες 
{ΠεοΙΗΠΕΠ τεαίγε. [λαπι 1] Βατ, {[α- 
{ρισαδὸς σωθήση {αρτα {ετιριαπῃ δεπυ]- 
τῷ εειοηυί, αὐς, [ νετα οοπΙ]είο» 
Μώς Εμείς ρεϊπη]εις: 
Εΐπερ σΏσλείς γε δεῦρο σῶς Ίξεις πάλι). 
Α φιίαετι [ρε Γτιίγαιως ὄες (ἶπιω τεοί- 
ίς, νεὶ τε(ίτε ροιετΆ. Ευρ εἲ 
εκ ὑτεσβίλεο νετ[ας ορ. ὁτιύαεπι Τις, 

Αοισμοματιαα ποτε 

1, Ῥ. η62. 17. . Οὐδεὶς στρατεύσαία. 
ἄδικα σᾶς ἤλθεν πάλιω, «τίβορυ. Εασῖε. 
ν. 615. ἵζχὶ νῦν ἐπειδὴ σῶς ἐλήλυβας πά- 
λι. “4ε[Ε0Υἰ. Ασαπῃ. ν. 627. Εν νόστι- 
μές γε κοὶ σεσωσέγας πόλιν "ζει σὺ» 
ὑμω. ἴκευ πάλω ἅς απιι]α ἔτεηιεη- 
ται Εμηρίάες: Αἱο. ν. τοιο. δεῦρ’ ὑπο- 
στρέφας πάλι. Ἠετο. Ειτ. ν. ος. ἔνθεν 
οἆχ. Ίκει πἀλυ' ΙρΗ. 'αιγ, ν. σα! ς 
Κκάλχας τις ἦλθε µάρτις ἐκ Τροίας πά- 
Ἅλ Νε στον Ίκειπαάλυςν. 1216. 

καθοιρο) ὡς μόλοις πάλι" ν. 1491: 
παλι μρλοῦσα δεσποτῶν τέρας: 

Λάἀἀαπιατ Πες, ν. 1029. Βωςσςμ. ν. 
1923. Ἠεις. Ευγ. ν. 14906, Κπεί, ν. 
935 504 774. Ἱπ ια]ρης ποπηµΠ- 
οὕαπι τέλ νυ]δαατ, ιοί Γεητεπιίᾶ 
Σέλι ροβυ]αι: εχεπρἰο Πτ ποῇτο Π- 
πιμ]ας Ίουις Ιπ ΕΠείο, 4ὖσο Ηιδο- 
ΤεπΠΙ Αεπεος», Ὁτ Πίο Ετεος]ειῃ «τεοπ 
τα(ἱοπΙ Ῥοη4ετοθ οοῦτοει: αἀἰκιπα 
Εετιµτ ν. 115, Νικώμενος μὲν, τήγδε 
μὴ µέλχς πόλι" Πε ]οᾳῖ Ροτεταε» { ἱπ 
ητρε ΕαίΠεπι νετίαεῖ » [εὰ σα[ίτα Ττο- 
Ἰαηπί Γαεταπῖ αἁ ΟΤΦΟΟΓΗΠΙ Πανα]ε πῃε- 
τα, αυοὰ ε τοιο ἀτάπ]αῖε ππαπἰβε[ίαπι 
ὅς εχ ΠΗοπετὶ [εεπα 1η Ι. κ. Οογβεπ- 
ἀυππ Ρρυῖος ικώμεγος μὲν τῇδε, μὴ 
μόλχς πἄλι», 

/ 
Ὑς, 7434. Ἴσου Φέρει »ὸξ, τοῖς δὲ τολ- 

μῶσι πλέο.] Ηὶο α,οθιε Ίοοις εῇα 
Ῥοτετίτ ἀοευπποπίο, αωᾶσ υτ]ε ας, 
νετ[µαπι» αυἱ Ἠὶς 11ο [ραγῇ Ίασεπε Τα 
γετετηπῃ [οπΙρτίς; ροτνε[Πσα[ῇε [εόεπ): 
παττας βΡοἰγδιω Ἱπ Εκοετρι. ε Γιραι. 
ΕΧΙΝ. Ρ. 18ο. εἰ, στ. αά Ὀεπησιίυπῃ» 
βΡτεφΙσΙΠ Έωρα [6 {ασ µςετει εχ ετοθν 
π]α]ε πῃοτος πεξϊοητεπα , ππΙΠ[ο {5 τα- 
Ρε]]ᾶς. ο υ!οις α[ίαμοτ ε[ῄεπι Ιπ[ςη]ρ- 
τῷ Ροδιατυπ {εητεπεῖς: αυοά Ἰαταῖς 
Ὀάπωπι, νετ[ας εΠε νιάϊε {/. ζα[μι- 
θοπ. Ἱ[οταπ νετ [εευπάιμς Πς νι|- 
ρατιυτ Ἱῃ εἰ. Οτυή. Ρ. Τ111 
Έις ὃ Φέρει νόξ’ τοῖς δὲ τολμῶσι τὶ πλέον. 
ϱ]]αδοπι (ΑΙτεπη {ωρογβματῃ το]]εγε ἆο- 
Ρὔσταπε: πωῦς ταπάεπι σοτΓῖςῖ ροϊετίς, 
"σον Φέρει Σὺξ. τοῖς δὲ τολμῶσι πλέον" 

ας» 



ΙΝ ΕΥΚΔΙΡΙΡΙ6 ΡΗΟΕΝΙ65Λ6 τις 
πτσηε Ιπιετρτειατίο τοι ἵπ Ίοομπῃ 
6α/αιδοπίαπαε τεροηὶ», ο σο Ρἱο- 
Παι: 7 αἶγα ποπ. Ευτίωπα [οτιεῖς 
αϊμουαϊ : Ἰκάεπι πιεπὰΐς ὀε[οτποατωπι 
Ἱαάπο Υετ[απι ομ!ῃ ν{αἰπὶς αάμου]ς (ᾳ- 
/απδυῃ. ἵπ Φμεῖυπ. ΛυΡ. 6. 80. 

ὧ9. 714. Ἐνδυστυχῆσοαι δειὸν εὖ- 
Φρόῃς κγέφας.] 8εμοΙ. ἵπ «ἴτί[ίορὸ. 
Ὑεςρ. ν. Ι115. Ἐωβραχὺ, τὸ βραχὺ, 
ὡς Ἠρμφαγεῖρ, τὸ Φαγεἴ)' καὶ παρ’ Εὺ- 
ριπίδη τὸ ᾿Ἠνδυστυχῆσαι, ἀντὶ τοῦ ὃυ- 
στυχῆσαι, ποβταπη νετ[α]ῃ ἀοβρπιανίς 
τί Ὁ. ἵπ ΜΗσε]]. Ου[ειν. ν. ττ, 
Ρ. 168. δε ο ΒαςςἩ. ν. 5ο8. υδ{ «στι 
εοπροβτυπι 1] νίοο βπιρ]ισίς ροπὶ 
νίάειας, {εὰ Πποίϊτο Ίοςο {μα η ριᾶ- 
ΡοΠιίο ποῃ εὔτες. 

ει, 745. ----- προσβάλω δ6ρν:] Οἱἶπι 
ἹερεῦατΙί προσβόλλω ὃ. α]τετυπι Αἴπ- 
Ρίης Ρο[αῖε ὅς ἵπ Αα Γ εἰ, τεροτίτυγς: 
ΜΜ{, ΈΙΟΥ, ῥισΏει ποοσβαλῶ" ηποά Τε- 
οερετυπῖ Ογοίίως ὃς ΡΙεγβηςς αλ! ᾱι- 
ὑἰταπεῖς είτε ν]ἀεραιυτ Ιεεος]]ς Ιπτος- 
τοβα:ἴο 5 Ρίορίετεα Πσπμ {ωρ]εςί, 
εἱτετίαπε Ἰεέεοπί ρισια]ὶ σροσβέλω. 
τα]! αυἱρρα οοπαταῖε “ποάς (αὐ/υπέΣΙ- 
νυς. οορῥοες ΓτασΠ. ν. 304 Ἡρες 
δὲ προσμόωμε»» ΡΠΙΙοξ. ν. σαι, 
πίσχετο», µάθωμε»: οσοπΕ. Πυρ Ἠεο. 
ν. Ίοφ1. ΟΙ. ν. οι8. Ἐκ μίς ουτ ε 
ν]οίπία Ροεἴταπι βούλει ποβτο αὔοφυε 
γετία Ροτειίτ α Π,εδίοτα Γαρρ]εγ!. 

Ἡ9. 737. Βαθὺς γέ τοι Διρκαῖος ἄνα" 
πχωρεῖρ πόρος } Όααπι δέτοι νυ]ρατετΗσ, 
τοξο Βατπεβις ὃς ἀείπεερς Κἰπρῆς γέ 
ποι {οπθεπάυπι εµτατάγες πεωτετ νΙπι 
ποςι]ατα Πάτα ρετοερίε» οὐ 5 Ώ]ο 
ἀεριετοι οχρτϊπηϊ Ῥετ αἰφιῖ εεγίε: Ὠᾶς 
νίτεατο {ΓεφυευίβητΓ αυ Ατεϊςίς. ------- 
Ψτόετυτ αυτεπ] ἡ]ς ΄Γτασίοο Ίοους οὔ- 
νειίατας «ΠὨΠοπιοετί εκ Π. Μ, ν. 69 
"ΑΘΦραδέως δι τάῶρον ἐλαύγεμεν ὠκέοις 
ἆππους “ΙΙ δὲ µάλ’ ἀργαλέη περά»». 
διαίἑις Ἱ ηεῦ. κ, ν. 55. αἲ 
Ῥωαΐιμας /Γαἰτι. ταπεπετε / ας, Ηοτ- 

ΟΥ επιέε. «οΏΕΕΓ. Εμγίρ. ΚΠε[ν,ττ], 
11ο, ὃς Εσεοῦ. Φραπβῥεῖη. αἲ Οα1ἰ(πι. Ι. 
{π Ὀε]. τ. 76. Ίπ νετ[α {εφυει- 
εἰ (Ι]αῦα. νοσῖς κάκιον πιεᾶῖα, {επυρες 
αρ Τταρίσος ὅτ Οοπιςος Λιιίςος 
Ριοάσέϊτα , Βαιογίμπι Εν Εεί]ετας. 

9. 7109. Τί δ’ εκαθιππεύσοιμε) Αρ- 
γείω» στρατό» ] Ῥτο στρατῶ», αΠἲΕ 
Βαγπε[ιι ν (Οτο επιεπάατο Ίαπι 
νυ]ρβται στρωτὸν, αὐοά Πρι 6ὔπσαμα 
Ριῶ{ετιπι Τιε]άά. ἅ ἈΕΙοιεητ. Ότο 
κοθιππεύσαιμεν Κιπρίο Ἱοροπήωπι ν]άθ- 
υατιτ καθιππεύσαιω ὅ, ΠΠ νετος 
ΏΟΠ εί[ε τεσεάεπάυπι α νυ]ρατο. 
Ὑευία Γεασευεί Πσσταπι ΟΠ ΟΠΗΗΤΓ1Π1 
ἵπ ὅρμασιῳ οριῖπια τε[Πιπίε, αἲ οἱ 
{πρερίπετο, Κἰπρίις, 

Ἡ)ς. 743. Τίς οὗ πρόνοια Ψύεται -σο- 
Φωτέρας ] Όποὰά [οη]δίε ἵπ Παηῃς ]ο- 
εὐσ δεἰοα[ίες, ἳδ η ἰῖτατ, ου ]ε- 
δυητηΓ {π Ῥεἰο]ῆς αά Πεευὺα ν. 8ς.. 
ἀεὶ τὸ ------ ἀπορίαν ἐμφαίοντα ὑπὸ- 
τακτικοῖς συντάσσο οἵον. τίς 9 ένω-. 
μαι» καὶ, πῇ τράπωμο! [ενα 
ομ/όεπΙ, πες ἵάπεῃ εἀἰτο περ]ίρεῃ- 
υπ, Ρίο γίνεται Ἱπ Αιτῖρο }χαρίσο 
{οτίριηταπῃ επιοπάατίοτεπι }/ίγγετοί ρο- 
Πιἱογε, ουοὰ Ρμαηπ ν. 483. τεξθ 
Κἰπσίμ ρο[αῖτ ε ΜΙΑ, ἃ Τη ν, 11:6. 
Όοάεχ εκμίρει ΓΙΟΥ. 

προστετάγθαι δρᾷ». ] Ὅε, 745. Τί προ 
Ώυρίϊσεπι εοπηπηεπιοταϊ {πίστρτει Οι- 
ους εχεπρἰατίηπι νετεταπῃ Ιεξ]οπεπι 
προστετάχύσι», ὃς προστέτακται’ ΟΒΤΗΠΙ 
Ίο σοτγεζλοσί , 1] άερετατ Ειωγρί- 
ἄίς νἰάεαπιατ {αρετίας ποίατα 1 Υ5. 
904. 

Ὅς, 748. "Ἔπτ' ἄθδρας αὐτὲς μαὶ σὺ 
πρὸς πύλαις ἑλοῦ. ] Ετωίας τεξϊο νἱρα- 
νὶζ αὐτὸς καὶ σὺ, ΡΙο αὐτοίς καὶ σὺ » 
οσὰ Οοαΐσες ειῖαπι εχίσετε νΙάεη- 

4ς. 
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ἁρ[ετίθαπεῖς «οάμμσ: Ιπῦωτεῃς πεπο-: 
τίς, ποβτασ νοίαπ οοταρείαῖ» 6 
ἀμοθις εχρτε[απι «46 ευ Τεῦ. 57 
«8. Πρὸς ταῦτ) (Ῥτοβίετεα } ἄρίστους 
ἄμδρας ἐκκρίτους πόλεως ΕΒΠνλῶ» ἐπ᾽ ἐξό- 
ὃοισι τῶγενσαι τάχος, 

ὃς, στ. ἀμύγειντειχέων προσ. 
αμθάώσεις] Απεϊηυαταη. [άὰ, {εηριι- 
ΤΑΠΙ πρὸς ἀμβάσεις τενοςανίἰτ Κἰπρίω: 
αἰτεταῃ ΡΙοῦατυπι (απίετης, τοις 
ὃν Βαετίμς. ΟΌοάεχκ Εἰοτ. ({εὰ Οοάἱ- 
ουπι ε[ ἵπ το] δις αμέξοτίτας εχίσαα :) 
προσομβώσεις Πὶο εχβίθες, ὃς βΙΙΟΙ ΤΠ 
Ῥμαῃ. ν. 402, ν. 118δο:, υδἱ κλιλώ- 
Κω» προταμιβάσεις (μπῖ /οαίαγωπι αγά μ5ν 
πς ἵῃπ Βαςσςῃ. δ. 111. νά. ση. απ» 
τετὶ ΤΝ. Τ,. τις ο. 111. ᾿ΔΑμύνειυ τει- 
χέων πρὸς ὀἀμβάσεις αιὶὰ σηίβσατε 
ΡοΠῖε πο! εκρυτο: {εὰ ἀμύγευ τειχέω 
(ασε, α ααἱς ππα]ῖς, τείχεσι/) προσαµ.- 
βάσεις ποῖας α πιοεπίδ αάοετ[ί αὖ- 
οέτε. πϊηιθ «άεο ππουπία 1μεγί. [επ- 
τεηείαίη εχρτεΠετυπί Καἰαζετιμ ὃς 6το- 
σἶμδ, 

Ίΐς, 7σα. Θάρσει προκρίας, Ἡ φρενῶν 
εὐβουλίᾳῳ: Ἱ Ηος , αἀοάφαε (ἑαίτατ 
ἸΑμϕότερο», ἀπολειφ]ὲν γαρ οὐδὲν θά- 
τερο)" [αρίας ν]ἀετὶ ΡοΠει υ[αί νεηῖς- 
{ε: {[εά 1βα τοῖία, Επι Ιοᾳπεπιία!ι 
αεεοπιπούατα {ε6ρ , ΤαΤΟ [οἱεπί ἐκ- 
τα {οεπαπι υ/ατρατί » 4Ιοπῖαίη ΕΟΓΙΗΠΙ 
Ῥεπάει α ῥριῶοσδεπιίδης Ἱπεε]]εέις. 
ΠοππεγίσµΗ » ᾿Αμϕότερον βασιλεύς τὴ 
ἀγαθὸς, πρατερός τ’ αἰχμητῆς, Ώου ἆμ- 
ΒΙτο ααἱπ τε[ρεχεβῖτ μία Εωπρίᾶες: 
Άεσειι ἀγαθὸν οοηβεῖε Φρενῶν εὖβου- 
λία: ἆο5 ε{[ε [πιρετατον] ΠΟΠ πιῖη πια 
(άρσος, α Ριϊπιαίῃ , τὴν εὐβουλίαν, 
οπως [εαμστατ : Παπίας 1ες]ατῃ. 
τν. Ρ. 25ο. ο. ἰσχὺς καὶ σύνεσις ἔρα- 
φέρω μὲν μικρὸ πέφυκε πράττει: ἄμφω 
δὲ συνελθοῦσοι μεγάλα. δεβοιία[ζες Ες 
Θ2ρτος Ἱπεετργεϊαϊα ἀγδρείαν: Ὁταπι- 
πιατ]οῖς ᾿Ἀνδρεία ἀἰσῖτας σώματος δύ22- 
µις ἐπαινουμέγη" Άο Ἱεροπάμιῃ ατΏίτγοτ 
η «4ΠΙΠΙΟΠ. Ρ. 15. Ἰηβσηίς εἰ ες Εω- 

/ 

πσαιο νε ο στ 

τέριάίς᾽ Οεά{ρο- Ίοοις ἵπ οἱοῦ. Εἶον 
Οπτοῖ, Ρ. 47. Νοβταπι οσα ΡΙΦΙΕΡ 
οετετα Ρίοιμ]ῖες [0 Ἠα[ῇε απ Τοιογά« 
Ρ. 174. 94. ἵπ ριωίατ. ΟΙ. Ὀικειὶ » 
αμ]ομθ  ο[επἀάετε π]ίτων , νειετες 
ετἶαπι ὄάρσος ἵπ πια]αα {μπιάΠο ρατ- 
τειης αὖ Πος [οἶτεπῃ Ίοσο 11α[βΗ Τθ-- 
ε{αμετο ἀεα]ῆοε αἶτο ο διρρὶίς. ν. 
161. αρ] ΄ΕΠείεμς 4 Αἀταβαπι: Ὦώ- 
φυχίαν Υ’ ἔσπευσας ἄντ εὐβευλίας, Ὅ 
δή Υὲ πολλοὺς ὤλεσε στροτηλάτας" ΠΟ- 
τοῦ}. νεταμΙη. {εουνάσπα Λάταβο π,αὶα 
υωθμμπε ΒάΐΠοπες : Ππττο Βαγπε[ὲ 
οοππΕΠΕΙΙΏ  ᾳὐοβαυε Ρροβτάπι οπι 
νίάερατυτ γ’ Ἱπιει[ετη,  Νοιαιτ εὖὐφν- 
χα πιαρπἰτιά πει απἰπηἰς Ὥσοο Πάμείατο 
Ρωτῖς ἴπ ρεγομἰὶς [/οἱρίεπάϊς, θάρσος ς 
αὐδπι, ἵπ ἆμσα πεςς[Πατί8π, πιοάεταᾶ- 
τ! ἵαππεῃ ἀοδει Φρε)ῶν εὐβουλία" ν]ά. 
ποίαϊα ὁραπβεγιο αᾱ [ωΐαπί Οἵ8ί. 1» 
Ρ. 401. ΑΔ. Ἱ 

9. 755. "Βσται τάδ.. ἑστάπυργον ἕς 
πέλυ μολὼν Τάξω λοχαγοὺς πρὸς πύλαι» 
σ,] ία ε Οοἁἱεῖοις νυ]ραγαπε (0- 
τω, Βἰετβας ὃς Κἰπρῖωσς πίᾷ φασά 
μία Γοἱας ἐς Ρρο[αετῖε ρτο εἰ. Δατπε» 
{ως ἀσάειβι ἐλθὼ» ὃ’ ἑπτώπυργον ἐς πό- 
λ Πα ταπίΩΠΙ νοςθ Ιπήϊαϊς Πᾶια 
ΡΗΙΟΤΗΠΙ ηςεο εται ΕαἰΙοπΙπι ρεινεγία 
Ιεδίο, "Εσται τᾶδ’, ἐλθὼν δ’ ἑπτοπυλον 
ἐς πόλι»' υρἀς Βαχετίε, Όοὰες πιαη]έο- 
Πατ Ιωεϊάεπῇς π», ἵηπ 91ο σεηπίπᾶ 
{ορια Ε. τ. ἑπτάπυργο» ἐς πόλιν 
μολὼν, Παροι[οτῖριαπι ἀντὶ τοῦ ἑστώ- 
πυλο»’ εαππάδπῃ νεταπι Ιεξίοπεπι Γιεἰά. 
Α ἃ Γ]οτ, τεριΦ(οπίαΏες ἴπ 1119 ΓβΠΠεΠ 
εἰς Ἱερίτηνς Ἱπ που δ' απτε ἐς πιαἰε 
Ροβτα!η. “Ἡπτάστομον πύργωμα, φἀοά 
ε[ ἵπ Ρπωπ. ν. οσο » τε(Ητμεπάμ:ῃ ἵπ 
Βιήρ. Φαρρ]ίο. ν. 1ο2τ. ρῖο Ἑπτά- 
στολο»’ ν]ἁ, Ευτρ. Ὀασεῃ. ν. οἱ7, ὃς 
Φορβοεἰἰς νετ αραά Πἱσπεατεῦπα Ῥ. 
16. ------ Ἠόο Ββοεπ. Ιοοο Φεθολία- 
ες: Ἠλὼν ὃ' ἐς πόλιν ] Τελοίως τοῦτὸ 
Φφησὶν., ὡς μὴ ἂν νῦν ἐν τῇ πόλει. ποῦ 
Ρἰασες Ἱηνοπιηπι Θαγπε[η. νο 1 
Γιοἱεβοίη, Ρ. 29 ἠερτεβεπάζίωχ ἵπ- 

οὐῖξ » 
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ΙΝΈΥΚΙΦΙΡΊΙΦΡΗΟΕΝΙΦΦΑ 6 αἱ) 
ουίε, φιοά Ειεοείο ἀῑσαί, ἴέμγανι {5 ἴπ 
εγδεπι ἑπτώπυργο», ἰά εΏ, Τρεύας, 
εωη ἴαπι ἐπίτα εππι Ἱτβετι ε[]ει: /εά, 
οιάπφμαηι γεσία ἐπ επόε εἰ, οιμἱν απο 
πε[εξ Ρ6[; ατέειι αἱ τερία ἀπραί 
πγθεπι α τερία Ρος ἀήμηραϊ, να- 
π Ππυιη: Αειοροϊις θωῖτ σαάνιεα ν ἀτῶς 
Τρία Τθεῦε, Θ/9Η ἀῑσερατην απε]οι- 
εὐδ, Ππιπετο Πησα]ατί, αὐί ΠΙπετΙθ 
Τοτίε τεροπεπά 18 πίτα ν. 827. Ζειῖα8 
ὃ Απρηίοη τὴ) πέλυ τὴ κάτω προσ. 
ῴκισαν τῇ Ἰζοδμείᾳ, Ραι[απ. αχ, Ῥ. 
729. Ρο[ίᾳιαπι υτοί εαρίε αοτορυ]18 
αὐ{μηρῖς Ππηππετας Τθεβατπι Ρ]αΓα[[8 
Ἰηνα]αίςς Ἱπ αοτορο!ί ΕαἱΠο τερίαπα 
εκ Αε[οὐγίο Ίϊααεε ἵπ δερτεπ «ΟΠΙΓ8 
1ῃ6ῦας ν. 940. 9οὰ εἰ 1π εοἀεπι 
«ε[εδγΙἰ ἀτα ατα ἰοσυδ, επι, 4ὐο- 
πίαια, πας {οηυεπτί οσνον/άδατατ [υ- 
Υἱρί(ή» ποια ραηιτοδῖς Ἱπτερτα αἴιι- 
Ἰπος Πο ]εσίις ν, 288. ὃς (Εαα. 
"Εγὼ ὃ” ἐπ᾽ ὄνδοας ὃξ, ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳν 
ἈΑντημέτοις ἐψθροῖσι τὸν μέγ ον τρόπο» 
Ῥ]ο ἑπτωτειρσῖ; ἐξέδουε τώξω µόολώ». 
Οη1ετ, Εγὼ ὃ ἐπάρχους. ἓξ, νεὶ 
ουἰά Απιῑίσ”, τε[τηοπάυπι Ἠητιο]αδα- 
τος απ] ν ΡΙπροβιΙοΏεπ ἐπ᾽ α 
ΝΕΙΏΟ Ῥετ τπεΙῃ {εποιαπ)5 Ώος ΠΟΠ 
α4εο ἀΙρ]ῖοει, πεαυς απιεῃ Ιεσί πο]- 
Ίεπ, 'Εγὼ μὲ: ἂγδρος ἓξν, (ο 
Βμπρίάξα, ἑπτάπυργο» ἐς πέλἰν μολῶν 
Ἰῦάξω πρὸς πύλοισι" ------'ΡΤΟἳ{ᾳ5 
εοποίΐπαπε ου(ῃ μής ε/οὐγ1εἷε, Ες ἐπ- 
τατειχεῖς ἐξέδους 'τάξω µ,λών. Ἠμης Ίο: 
Όυπι Πηϊέαητεαι Βηγέρίάεη νθτοβιρ)]]]» 
πηππν εῇ ἁἀσῖειῃ Ἱμάϊσαπάί ήπιας Ἱη- 
τεπάί[ες πα οήειπαωε εο]ου΄ ετ]αΠι 
Μίς οοπεί]έτωνς οΠαυίά ταππεπ Ιπείζ 
ουρά αιτεπιο Ἰεέτοιί ιπίπης (αιλεξασίαι. 

9. 757. "ἴσους Ίτοισι πολεµίρισυ -ἆν- 
Ἠιθείς. Ἱ. Ψεάπι εκεἶται ἵπ εκοπιρίατι 
Ῥπιοίορις Ίπ ν, "σος" ευη ὀἶχι1ν 
παρα" τοῖς Τρογικοῖς καὶ -ἱςωμικῖς συ- 
στέλλετω ἀεὶ τὸ αι. οποία] ἠεμτέρίάΣ 
Φδοβροείοε Ἀπείσ. ν. 146, Ἑπτὸ λολά 
γοἱ-γορ, ἐφ᾽ ἑπτὸ πύλαις Ἑσαχθέντες 
ἴσοι πρὸς ἴσους, ἔλιπον ΖΗνὶ εροπίῳ πόγ- 

ψῶλκὰ τΈλη, «ροράογ. Ἱττς Ῥ. 154, 
ἘἨτεσμλῆς, καταατήσας ἡγέμόγας., ἴσου 
ἴσοις ἔταξε. δερῖεπι αἀνατίας ΄ΤΓµμδρας 
πηη]]ταΠο: εΓαάεηίείη «46 1Ρᾷ {8- 
ουμτῖ {απε Ατριν], ουοὰ υοῖ πἹοπες 
ῥῬαμ[απ, 1  ῬΡ. 156. ρίυτεδ ἴΒίπεα 
Ειυο ἀμσες ἱπτιῖς. ΜΕ 

Ψ9. 758. Ὄνομα δ' ἑκάστου διάτριϐ} 
πολλὴ λέγεν,] Νἱάς ηπαυιαπ ἀἱδῇ- 
ἀεαπι α {Ε ΊπνΙσεπι ης ᾳπσαυε Ποπῃί- 
πυπι Εταίτοταπι Ταθἱσῖας {εσουπάαπι 
στο Ρτοϊσροπι. Ρ. 3ἳ , «4ε[ΕβΥΙἰ 
ευεγεπτῖαπι εο ἀεπιοπβτανίὲ Ειμτιρίᾶεςν 
ομοά ἄε [εριεπι ΊῬεύαπογιω ἀμοίς ]0- 
ομπι Λγαεἰετῦ  αἲ 1ο επϊπιε ἰγαδία» 
{μπαρ (η δερῖεπι αν. ΤΠεο, ν. 413 

68ο.) Όοπιτα. Κ. Ρ.. βΡώπΟΥ, 
ἅαπο [η Τρέαίγε ἆει Οτεοι Τ. ιν, Ρ. 
178 [ ον  τεραγᾶε ἄε ῥτὸς, {ἶ ῥατοῖς 
φι Γηηρίᾶε ἆρηπο {οί απ ἰταῖί 4ε [11 
το α[[έ π' ὁ [0η Ργέἀεξεβεµτ. πηιῖ 
ἀεβεταεα οτοτεγίασα, νοτασῃ είς 1μθῖ. 
ο, αὐοά Γμρίσαδατηγ Βγισπο). «4ε/εῦγ- 
ὴ Θερίειῃ αβνοτίας Τῆερας σαπι γή. 
ῥίάαε Παπ], 1ης ΟΠοξρβοτοἙ 
οι Ρωμ Ε]εξῖτα οοπραταπτῖ ουξ- 
4απι ετἰαπῃ αἰία οςοµΙτεῦς, ααἰοις Αε- 
φεθνέηπι ποβες ποϊανεπε. 9εᾶς φιοᾷ 
πῖς ρευςῖς Πετὶ Ροῇς ἀθδρειερει 
τ{ρίαες , ουΐπαυς νοιβσας αγ βοἰοΠΠϊ- 
πς εοπηρ]εχηως εί ὁταδς Τρευι νμµ 
ασ3. Οσγσίς  [οπο Όχεοπς εεοσ]θα 
πι(τμης ΛεῖιαεΣ εεί/ατ Ηοπιοἰοῖάας 003 
εωραῖ Ἠαεπιοα ς Ελρίεα.,. Ῥπυθάες» 
επ γήετε Ότγαπια Εεῦγαςς φὐαε 
ΕΡΙ/ίος πι ιπως γηιεΠ δη νς. (ηὲ« 
πα πΙαβπαπίημις: Ε1ραί [λἱγσαεα: 1/]εηὂθ- 
ο. Ὠος Ίοςο ποπιῖπα οέαέας ε]οσίς, 
αυ ΠπιακΙηΕ νετ ποης (Πἱς ε[[επι ας- 
εσπηππούατα: {δρτεπῃ φΐσος Γμεραίος, 
αὐ ο], Ρριστετ Ἡτοροίεπι, ἄἰνειί[ος 
«Πευῤνιιν εοππιδμιογανίτ  ἵπ' ΄1πευ. 
ν. 4σος 4549 48ος 51ο) σστὶ ὁρδς 
618. Οισά: Δογπείης ποταε 6 ΄8ο[1ο- 
15 Ἰπευιτῖς Ἱη Ι46[ευΦΙπι. Που ερὀ- 
εἰς Ίθοπιαε 6αἶείαὰ ἄροιἱοβυτί Βιυ]ιοτῃ. 
Ῥ. το ' 
Κιτ σε, 
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ὃς. 7σι. Ἰάί μοι ένο ἀδελφὸν 
ἀντήρη λαβεῖρ, ] Γκαὶ πο]Ώί φυΙάσπη Ίος 
π Ίοσςο ποῦ Ρίασες» οἱ ποχ [εαυὶ- 
τυτ: αἱ ἔνσταθέγτα ------ [,ερεπάυπα 
Ῥυτεπι, Ἐν µοι γένοιτ' ᾱ. ἄάεπι Ιηζοἵη- 
χποάµπι 1π Ασε! ν. ο0ό, ενΙταθΙζΗΤ 
{4 Γ0]αο κ. ααοὰ 6 {εαιεπεῖς νεΓ[ας 
84 μσῃτ Ππ]τίο, {οτίδατητ Οὐν ἄγ. 
Ἐτεαιεπιῖας εἰ } ῶρ, ΠΟΠΠΙΠΦΙαΠΗ εἰ 
Επιρμοῖτοτ Ῥοβίαπ οριδηιῖς ε!α, ὃς 
Πραϊβσαι πέίπαπι: Εἰγπιοίοσης ρ. ος 
δο. «Αἱ ἐν τοῦ Εἰ, σηµχίοντος 
τὸ εἴθε; ὡς τὸ, (μέφρ. ες. ν. 
βᾳτ.) Βί µοι γένοιο Φθόγγος ἓ βρω- 
αίοσι καὶ» Ἐϊ µοι γένοιτο παρθέ- 
2ος καλή τε κοὶ τέρεα’ νεµυς ει ΗΡ- 
Φοπαδει Ἰαπιβίσας τειταπ]εῖετ » Ηερύαε[ξ. 
Ῥ. 16. Ειωηρίάε αριἀ Ει[ίαιῦ. ἵΏ 11. 
ὦ υ. 1415. 1ο. ή μα (Ἴγουν., 
μοι, Γι.) τὸ Νεστόρειο εὔγλωσσον 
µέλος, ᾿Ἀγτήνορος-τε τοῦ Φρυγὸς . δοίἡ 
θεός. σοπξ. Οἰατ. «4ὐτε[εῦ. 84 «4ε[εύ. ϱ. 
ϱ7. Νοη πεζσίο, ου νία ἀεξεμα! ρο5- 
ἄτ Ίπ ΦοῤῥοοΙἰς ΡΙΙοξ. ν. 354. Θυμῷ 
ἔέγοιτο χεῖρα πληρῶσαί ποτε" {γαῖο πηβὲ 
οοπτίπραί: ποῦ επἶπι {ΕΦΙΕΤΕΙ αἰτεταΠῃ 
ἀπτετρίεταπάί τατίοπεπι» Π αμῖς 1]μά 
Θυμῷ «οιτεξοπΙ ος απῖ Ποταν]]ς Ἱπιρα- 
{8Τ6 πια]ωοτῖε, ΠΠ ΠαΠ Ιηνίτο {46]εῖς 
{ {ο]]σει Ἱεβετῖτ: 
Ἑ µοι φένοιτο χεῖρα πληρῶσαίποτε. 

Νιερίαπ Π]πά εἰ ορίαησιδ ευπ καὶ» 
ουβπίμπ πεπιὸπ!, οοα]είεισΣ αὐοά εο 
πλ]σο, ηε απῖς πο[γο Ίοεο ἔοτιε ρ/8- 
ἆετεπάμπο εεηίεατ [εῖ μοι γέχοιτ’. {8- 
ῬεπΙππετο οὐἱάειη αριὀ Εμηρίάεη 18- 
σἵτωτ κεὶ, [εά, παπα Ισ Εσπιβςσης 
αἴφιε τάίπαννν {επηρετ νίπι {μαπ τετί- 
Ἠεῖ ΠΒΕΙΝΔΠ. 

εἴθε 

Ἡς. 762. Ικεὶ ἕυσταθέτα διὰ μάχης 
ἐλεῖν οορὶ, [76ᾳ Ἠτανεῖ ϐ) ἓς ἠλύεπα 
τρίδρι πορθήσων ἑμήν.] ΒΠοταη νετ[αυπῃ 
4εσευπάωπι σοπαἴτοι! , απὶςᾳαῖς 1] {με- 
αεἷτ, Ρετρὶαεμίῇε πεεε[Πε εἰ Παιίάειπ 
ἀἱρηας Εως ν]αφ ας Ίπετα ρο ν. 
11394. τεροτετετυτ, πε ἹΠεγα ααἶάειη 
εηωίατα, εως ποῇετ 768 (εητεπ[ίαπῃ 

ο Ἑπμα τα ο Ν Ὁ 5 

οοπ!ιῖπεῖ Ἰπσεπίο οαΠίρβϊτο  αἴθις 
8άεο Ειωτίρίάε πῖηας ἀϊρπαπι, ἅ , πὰ 
ἀοἱο ἁἀἰσαιμ, αὈ(ωτάαπῃ. ῥΡαιτίαπὶ Ἐ- 
τεος]ς ναατε ἀοβάστοβος , απίκαοῖς 
ταπάεπι ΤΠεῦας νοπ]ῇει ορρυσποτ!ης 
αὐσπιο τέξξίας πποστε ἀἴσπιπι οἷσ Ποτ 
αι! {ωαπι Ίρις ραιτίαπῃ νεμῖτει να[ζα- 
τωτης {. ρτῶίεσεα ν]άς ΩαΙΠ 8ἱιεπο 10: 
ο Ιερατυτ Ἱπίτα: Ίος ααἲ τενοσαγίς 
αά απίπιη , εο ἔαοῖιε ἀε]ωσοτυτ, μὲ 
{ραΠα] νετβιπ Ἠῖο ειἶαπ οεπ[σαι ἵη- 
τογ{ετίηπῃ αὖ εὐάσπ πιαἰᾶ Πάπα. θεά 
{4 {ρυτίας εῇῆ ν. 768, απἰ ργῶςεάῖε 
αὐοπιοάο (απάεπι [εΠρίις Ο]Ιπι ΡΤΟ- 
ἀῑτ 9 ΟἰατίΠ, «ὐτε[οδίμς Απίπ. αἆ 
ε[εῦ. Ρ. 16, Γεουεπεί ροιΗΠσιμίη Π]Ο- 
τας», {οἱρταπι ΕωίΠΕ Γα[ρίσαῦατυΓ 

Κο) δυσταθέντι διὰ μάχης ἐλθεῖρ δ2ρ)., 
{ιαπ Πζαπι εοπεέξαταιη Ρ. ἵ7- εχοί- 
παῃς εΓυα]τε: ΠΟΠ ραΓΙΠῃ αά 1]απῃ ας- 
οεἀετα νΙἀεὈίτατ ροηάςειῖ5, ϱὈ] Οσαϊ- 
ραεπι Ἐ]ογεπίπαπι (ἶπ αὐο ἑυσταθέντα 
τεξτε τΈππεπ Ἱερίτιτ) ΙΠ]μά ἐλθεῦ Πο 
εχηίσετε ἀἰπετο. "Ε]εραπεῖς Ιηπρεπίϊ 
Ἰανεπῖς, Ίοαππει Βἰετ/οπις α[ἴαπῃ νίαπι 
ΙπήΠε Ψετβσαῖῃ Ὦν 11 5, Υ, Ρ. 
105. «οιτΙρεπάΜ!ῃ τατᾶς: 

Καὶ ξυστούέντα διὼ μάχης θέγεω δορὶ» 
οἱ πη]Πῖ ἆατε νο]αετῖε ΟΙ. ὐτε[εδίης 
{ρυτίαπι ν]άετ νετίαπι 763. π]μ]] εΠε 
σαυ/ῶ {ατεὈίτητ, ΡΤοΡρῖεΙ ο µΣΠΙ ριΏσε- 
ἀεπίεῖῃ 

Καὶ ἕυσταθέντα διὰ μάχης ἑλεῖρ δερὶ, 
οοσίσετε τεΠΙαΓΕΠΙυςΣ Ιρίεπιεῖ εηίπι 
Ίσσα ρτοια]!τ Ἰάοσεα, π αὐῖους ὅ.εῖν 
Ρο ὀγελεῦ Ροβιαπ ΤερετΙαῖητ, αὐῖ 
ἱρίαπ Π]αά Ἱεσατατ ἑλεω ο2ρἱ: οπἶθις 
Δ44ἱ Ροιετῖε ε ὁοῤῦ. Γταςῦϐ. ν. 244. 
Ροπαῖπ Ρο]ψηῖοίς νοτυπῃ ὁ βῆαη. ν, 
176: 7π. Δές µοι κτογεῖν Φδελὸν, 
22Η ὃ) ἐμὴν Ιαὐριμοτῶσαι δεξιὰ» νι- 
«ΊΦερο"- {μοσεᾶαῖ Ι]]αά Ὀ]οπιεοῖς εκ 
ΠἨοιπεγί .  Ε. ν. 118. Δὸς δέ τε μ᾿ 
ἄνδρα: ἐλεν, Καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἑλῆςῖν» 
Ει[ίαιβῖμς Ρ. 400. 38. σχημά εστι 
πρωθύστερεν, ἥτοι ὑστερολογία. ἔδει γρ 
οὕτω κεῖσθαι, δὸς τὸν 11άγδαρο» εἰς ὁρμήν 
τὲ ἐλθεῖῦ. µοι ἔγχεος», καὶ δύς μοι καὶ 

ᾠρ. 
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Φονεῦσχι αὐτόν. Πο ὅς ἵη νατ[α πο[γο 
ὡεροί. ἑλεῖν δορὶ τεὐα]αῖε Φοεῦσαι διὼ 
τ/Ώ ορ. ΕΡἱετίςαὰο τάπιεῃ σεπυ]πΙίῃ 
νάεβΙίΗΓ, αἀοά Όοάεςκ ἀαι ΕΊ0Υ, αυοι- 
4ὐε ρΙοῬαΠε πιοπιϊπΙ «άτίαπιπι Ηο» 
ΣΙΠρΩ, Ἰ αἱ δυσταθέντα δι2 μµάχὴς ἑλ- 
θε δορὶ, ΠΕΙ θα[ῖα εοπΒνε[]ι επ {ρ- 
/0ο Ρυµπατε. 

Ὑς. 764. Τόάμους ὃ) ἀδελφῆς "Αντι- 
Φώὴς . παιδός τε σοῦ 7δ6 Σο 
αρ µέλεσθαι. ] Γιερευάιπι ατβίΙΤΟΣ 
Ί ἅμου ὃ᾽ ἀδελφῆς Σοὶ χρὴ μέ- 
λεσθοαι".  οῤῥοςίε Οεὰ. ΤΥγί. ν. ε1ό5. 
Αὖ µοι µέλεσίαι, καὶ μµάλιστο μὲν χθ- 
ροῖν ψαῦσαί μ ἔχσον. Βωπρίά. Ηεια- 
εἰῖά. ν. 354. ΤΕὺ σὺ μέγ᾽ αὐχεῖς, ἔτὲ- 
ροι Σοῦ πλέον οὗ µέλονται. (τεφιεπῖδε 
μας (γυέαΓα 1ὸ ἸἨΜέλεσθαι «4ροίίοῃ. 
λροῦ. 1 07, Το, 1955. ΤΠ, 817. 
1.εοπίάας Απιπο], 1ν, «. ΧΙΙ. ερ. 
34. Τοῦγ” ἁρπακτήῆοος µήτι μµέλεσθε λύ- 
κου. αἱ μας Ἱτογας. τταζναυῖ 
αὀρ]είοεπτος ΠοΙῖ Ἠὶο οβοπάσπτ αἆ 
ΏΟΠΙΕΠ Αντ όης ἵπ Ἱ[α [οὐε: [εηᾶ- 
τῇ τταρίοί πεσε[]ο αμἰάειη Οἱ Ρε; /ὲ- 
επάως» θπατίης, ὃν που, ΓΕ1η- 
εν ἀῑσαίις ιπῖ {απιβο [ετουίαϊς ------- 

ταιπεπ [0ἱεἳ Τεπεροτίδις αεφιᾷΙΣ ποἩ τε 
Ρεμ ἐγἱργαεῦγν. δε Ιπ Αντώνης Πο” 
ππίπ», Ὀτενίς ἴ]]α νοσα]ίς ὁ βο ρτο- 
Ῥυητίαῦατατ » Ἡς. Ῥτοροιποάυπ ε)ί[α 
νΙάειοτΗτ, «εἴτε τεπροτῖς Πο ΠΙΟΠΙΕΓ- 
απ ααίάεπ «οπβσετει; Ώσο ε Τα- 
το, «ὐαρτοριετ αἰ]ησουίες ττες Πβιυς 
ποπηϊπϊς {]]εσα απαίταπ οσςιρεπῖ ΙΠ 
{δηατίο ]οσιπι οτίαιη ἵπ Ρῆῶῃ. ν. 86. 
1ο7ο. Γαάσπι εἰ Ἱπ Επ]Η συ ταχ!ο: 
{ασαοῖτογ Ὠοο ν]άῖε πιοπη]ίας αμ. 
Οἰατῶς αἆ Εοπιοτί Ἡ. Βν 8ί1. (ϐε6- 
Ίεσοττ. ου]άοπι Ώ)Ογυτμς [ο Θἱαγκίο 
οὐ]εσῖε Ίῃ Οπ]ήσα Ὑαππορ 517, [εί 
Ίτα», υτ α4 υίαπι [Ιπρυ Οταςξ 1ο- 
τἰάϊρραπι ατιεµάϊῇο Πππας ν]άεαταΥ 5 
ουο {ο [πρε νωςαἰες γένος εἰάς- 
Όσπιατ  ατ πο [ο ρείσοπτατ οωΙάσίπ: 
εχεπρἰο ἄπι νετυα ὁµσόω' τὰ" µίὰ- 
ρω Φίπτω' πέφνω» κλέπτω: ὑρύπτω" 

.ν 
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στρόω" τρύω: ἆε οεπῖεπἰς Ραιισα. 
Ὑς. 766 ------' τὴν δόση ὃ’, ἐχέγγυονν 

Την πρέσθε, ποιῶ νῦν ἐπ᾽ ἐξόδοις ἐμαῖς, } 
δίο εχιιρεπι Οσας. Σιεἰἶάά. ἃτ τεέις 
νυ]ροται Αἰπρίης Ῥιο τὴ» δέσι τ ἐχ᾽ 
Ίάεπῃ ἵη ν. 7ό4 εαιπὰέπ] Πσοταπι τεέῖς 
εοπηπιηίαΤ8Ε , 4ο Ίαπι αΠτε ξεσθΓαπ{ 
στοιῖις ὃς Ρἰετβιω. Ἱπ Βἱοτ. ΜΙ. Ιε- 
βῖτατ Τὴν πρόσθε ποιῶν νῦν ἐπ᾽ ἐξόδοις 
ἐμαις. Οτοις: ἀἶδα φις πι- 
Ρε }μῖὲ 1ος, ᾖαες πιαπείυ: [ίφμε ρυ[ξ 
οὐίειπι ταία. Ὑέτεοτ πο αμΙς, [αεγης 
εου/[ογ]θη]]αης οὈ/οτνατίοµες., πος ετἶαΠῃ 
αὐμίις Ιοςο, ἐξόδευς νε] ἔξοδο» Π]ς οὐίέπι 
νε] ελίτ ουἶίαε ποῦῖφ Ἱπτεγρτειοιάτς 
αοπιοάο {αεοβωπι ΕπετιηΟῦ{.985γ. Τ. 
1» Ρ. 919 νοσεπι «εριῇξ ΠεπΙΏ] ΤΠ 
Ηεταο]Ιΐ ΛΙΙερ. Ηοπι. Ρ. 420. ἄχριτῖς 
ἀναιρέσεως τοῦ Πατρόκλου καὶ τῆς ού 
ἐκεθον ᾿Αχιλλέως ἐξόδου. οὐἵῃΠ ΛοΠΙ][]ς 
επῖτι αἲ ῥµρπαπι ἀεβσπετυτ: Ἱωηρῖε 
{ι[ζαίδ. ἵη ΙΙ. Π, Ρ. 1008, 291, τήντε 
τοῦ Πατρόκλου ατώσι, καὶ τὸ)» τοῦ ᾽Α-- 
χιλλέως ἔξοδον εἰς ϱάχην- 

Νο. 768. Μητρὸς ὃ’ ἀδελφὸς εἶιἹ ἵτπ- 
ία ν. 1. τεξϊε Ροπίει εσὺ, Πίο» 
πε α Ρρυετῖς Ἱπτε]ΗδεγειΙτ» νετΏο εἶ 
θά [οτἱρίοτοπτ Μαρϊβτί σὺ, φο} Ιῦτα- 
τῇ πεοερείυπῖ ἵηπ οουτεχιώπι ; εἰ σὺ 
]εσίτιτ Ἱη Ὀἰπὶς Οσο, {ιεἶάὰ. ὃς Ίπ 
Οαπιαῦτίσ, Ψυἱσατατ ἵπ ΑΠάΤΟΠΙ. ν. 
ο05ς, ᾿Αλλ᾽ εἰ ξυεῖαι μὴ Ἰπιτήδείᾳ χυ- 
ρείς. σοτρεμά Ισ οεπίεο : 

Αλλ’ εἰ ξυνεῖνοι μὴ ᾿πιτηδεία, κὔρη- 
ας Ηοτπίοπεπ , αάλας αὀω]ε[σσῃίι]- 
Ί4ΠΠ. 8εετρε ῥωεἰμιπι νοσατῖτ ΔπΠάΤο- 
πισεβες {Προγιάς ἀΙκεται ἵῃ θαάεΠῃ ΟΓ8- 
εοπε ν. 1ο, Εἰπ᾽ ὦ νεδνι" ἠπίαδα υἱγ- 
ο εχἰπο]ε κόρη ἀἰσεῦαιωγς [ἐεγέίετι ἵπ- 
νεπειίαπι εωτ {ο ἀἰχοιίς ποττοπα, νἱ- 
το Ίιοει πυριαπῃ, ου /[οΓΗΠΙ Ποῃ ε{ὲ, 

9, 779. Ἑν ὃ’ ἐστὺν ἡμῶ ἀργώ" Ἱ 
Ιπ γεήυπ ρτῶοεάεηῖεπι εκ Αιµ. ὃς 
Εἰοτ, Οοὐὰ. τ’ Ριο ὁ' τεεερ!: Ης 010- 
Γἴπη [εφ μΗς {1πΏ εειεΓοκαῖς αἱ Ρο- 
{μειωπε ο (0044. ἑστὸ ἡμῶν ἀργὼ. Ρο, 

η 
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ὑστν ἀργό ἐστον, αυοὰ ἵπ νειε. εταε 
Ἰλάὰς. Ρής. εεῖαπα εται ἵπ [.εἶάά, Γσάά. 
ἁἱτοτυπῃ (πππεπ »:{εους αἴοιε ατθῖττα- 

ρατυτ Ῥαγπεβις., Εειῖ 4Ώοηαε Ρροιυε- 
Τατ, αοσεῃεὰ (πηταπ) πωαεο:. ἡμὶν ὃς 
μον Επεφιεπείβ πε Ἱεροπίμτ αρ ὃ05 
ῥοείεπε. Γεευμθα. «οιτοριο: ἡμν 1 Ε- 
]εέίτά αµατεί νϊρατωπε ε]ο παρετΏ- 
πιος αοί ροπεπάµΠῃ εἴας ὑμῖν. νΗ, Εν 

1391 1388, Ἱγτο- νίά. αἱ Α]αςῖδν. 
711. Τοπίο, μ[ωιὺ, αἱ. 11.5, Ρ. 
11δαι 11. Ἠεπη: δεερὺ. Αμ. ἀὲ Β., 
ΑΔ. Ῥ. τος. Ὦ Ἡ. αἲ «Απορὸ. Βἰας, 
ν. 236. Ὦ ΟΥ. ΎαηπΠ. ΟµΙτ. Ρ. 92. 

Ὑς. 776. Ἱδελοιέχο σοῦ. ποτρὸς αὖτ; 

επώνυµον,] ὨΏπαπάο ππερίαπι 4ΙἱβΙ 16- 
πἰτατ Που εοιπροβω).ν ΙΠποετίΙη» Ἡ- 
ττο Πε πιοάο {οτί σοπά μίας μι να]ρᾶ- 
τας απ. Εάὰι ρ]ετίκαυᾶ, Ρος ση ἵπ 

Γοσυπάσπι Βαβιοδη(οη αὐτεπῶννμο» Τ6- 

σερειαυῖ 2. απ. ἀγτεπάνυμογ.ς ουοά 

Ῥηήπηίτης. Ὑοποιῆίς εχευ(αῖῃ αρ. «4ἱάδ» 

ἀείπεερς αὉ Πεγυααίο Βαθ]εα : ααοά- 

αὐς τερηε[επιαπε Οσάἡ. Ομυταυήῇς. ὃς 

1 εἰ. η, Ίπ Α [ιοἷά. (οϊοῖεως οὖτ ἐπώ- 

Φυμµο»". ΙΙΒΙ ριουαπάσΏ νἰφειαΓ αντεπ- 

ώνυμον"' ὤπο οοσποιίπεν ἀεβρηση 1- 
αἴει: ἐπώνυμος δε αὐτεπώνυμος., υῦ κα- 

σίγνητος ὅτι αὐτομοσίγ2ήτᾶς. 

κ - 
..Ν9. 777. Λαβώτα πέμφω δεῦρο Τει- 
βεσίον, Ἱ. Ῥτουϊοίι ΕογιαῇΕ:ν αυΙ Πο 
(ιασος Ροδτας ]οαμυτος 4οσεαες Ιπ- 
τοῖσι «Π[ρίσασος., Εωτρίζεν ἀεδηΠε : 
"Αξοντα πέµφω ὃευρο Εειρεσίαγο Ε ρέον) 
“Κεπυίπο ]εεηήοπίς, ας αχοῖττος, Ἱπεεί- 
Ῥτειαπιεπτασι οκ ῖδει οἵα Οοὐ] είς {εἷ- 
ἀεπῃς, Ἱκεμίτοντα. (ταοπιη]εἶς ΕΠΙΠι 
"Ἑομίξεν' ποπΏυπαυστη Ιο{ετν]τ οὰ νέτ- 
Ἴρυπ Άγιε ἱπεειρτειαπάυπη. Πε βοίςς 
"νε, κομίζι "Αγεω, ἐποφγειν, κρ- 
μίζεψ. ᾽Αγποχέτων, κοµισώτω». ὃς. 
Ψετραπι αυιόῃ Ό]ιά ἂς Τ Ιτεβα «Οπι- 
πιοὰε ροπὶ ἀωδίυιῃ ρυἱαα εβ: δο- 
Λλδείες Οκ, Ίγτ. ν. 3ο6.. Τὸν θ20ν 

"δη µάντ» ὤδ' ἄγονσιω- ὰε Μεμαβοεο 
΄Γϊτεβαν 5 1π. Εματ. νι: οἱς, 11ο 

ΛΑΣΡΙΝ ο) Ἡ Α2Τ 4:19ΘΙΝ. 8-8”, 

᾿στὶν ἨΠενοικεὺς, ὃς µε δεῦρ᾽ ἐπήγογεν, 
Ἐπτάταπη απτοπη Ρατ ρίοταπι Πς {ο΄ 
Ίες οεπίσπαί πιπᾶίσἁοε νειυῖς αἁαπ- 
5, υἲ ἵπ Εωπρίεῖς, " Αξοντα πέµψω 
δεῦρο Τειρεσία Ειπρίάες Πετας]]ὰ. ν. 
197. Πέμπει Μυκη)ῶν δεῦρο μ) Ἑύρυ- 
σ0εὺς ἅλαξ, ᾿ Αξοντο τούςδε' νιά. 1ρηί5, 
Ταυ. ν. 1441. Ττοςὰ. ν. 871. Ηοπιο 
η Π. Θ. 967. εἰς ἀῑδαο πυλώρταο πρού- 
πεµψεν Εξ Ερέβευς ἄξοντα κύνα στυγε- 
ροῦ ᾿Αίδαρ: Ο4.-Α, 692, μ ἐνθαὸ᾽ ἔπεμ- 
ψε κών ἄξουτ', ΡΜΠω[ἰγ. ἴαπ. Ίσοῃ. 1 
Ῥ. 865. στέλλεται ὁ Φοίνιξ ἐς Σκύρου», 
ἀναξωγ τὸ. παϊὸα. «Αε]ίαπ.. ἂε Ν. Α. 
11. ο- αΏν], πέρπει ---- τὸν Ὦ9δοὶ 
ἐπὶ τὴν δύο) ἄξοντας, ' 

νε, 784. Θγήσκευ δὲ τὸν θάψοντα, 
Ριαίτας Θνήσκευ τε τὸν 0. ε Μ{. 1 εἷᾶ, 
Β, Ειτδος]]βδ. παπάατμΙη ΌΓεος εὐΙδο 
Ρτοιρμὶδατί, ἡμβῖς ν. 1616, 97. ἵῃ β- 
πε νετίυς τπα]ο Ιοσίτατ ἵπ Εἰοτ. Όοά, 
εἶ Ρίο ἤ. 

Ν 

5. πῆσ. Σο μὲν ταᾶδ εἶτον' πρρστῆ- 
λοις ὃ) ἐμεῖς λέγω. ] ο ἅτως. ἵπ Ώαης 
]ουµπ.. βατπεί. αἲς, ἕν εα[ετὶ οπΊος 
Εάῑῑοτες ἴνα Ἱεριπῖ: 32ἱ μὲν τᾶὸ οὐδῶ 
τσ Οὐάΐσες οπίπες εἴτον" βατ ἰἱπ- 
Τεχε[ε υἰάεῖι αν πίταηι ΙεΏίοηεπι ῥταί- 
ἰετῖο. Ῥιστα]ίε τουπες Παπ ζοάσυπα 
ὀᾳὰο Τη εοπίεχίΒΠῃ τεςεερίε Κὐπσίις 
«1σξοσειην ὃς Ίατα αὐ]άσπις αά Λησίιςε 

Ἡ " «Οοάΐςσες ἆμο Βατανῖ πες ποπ ΕΙογ. ας- 
οεάµπε Σ εἰς ταἴποπ. Π]]αά οὐδῶ Ναας- 
πιουί» ἀοξῆς οτἰαια τε αἰτετ. νἰάετὶ 
Ραβῖε απτερούυεπάυπ, ΡΙΠ Οοὔΐσεςνθ-. 

τταδΙ οοη/{ρίταχεητ ἵη εἴτον" αἰτεταπΙ ν. 
αὐδῶ  ετεάϊἀειϊῃ αο. Βιγίρίάαε Πμάϊο- 
{Ώ ποτατσῃ 1Π πιαταϊπε, οὐί Ίερετε [6 
Γυρία ππειηίπεταϊ ν. στι» Σοἱ μὲν τᾶὸ, 
αὐδῶ. σοὶ «δὲ. Ἰολύρεικες, λέγω: υὈὶ 
Οοὐ]σθς ποπ νατῖαπι. [ιτίὶρ. Ηε]επα 
ν. 1678. Σοἱ μὲν τᾶὸδ, αὐδῶ. συγγόῳω 
ὃ) ἐμγ λέγω" Ἔτοασβα ν. 1260. Αὐδῶ 
λοχαγοῖς. ΠΟΠ αΏδὶ, οπάπτυπΙ 1εςΟΓ- 
ἆοτ Ἱ]]μά αὐδῶ τερετίετιχ Που Π[ὰ 
Ροβτυτης εἶπο {τεημεηῖυς. ποδς 

1 
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Βωηρι δαρρ]ίς, ν. 15τ4. Σο μὲν τάδ' 
εἴπον' παᾶδι ὃ) "Αργείων λέω, ------ 
Ῥϊθςα. ν. 1276. Σ6): μὲν τώδ’ εἴπον. τόν- 
ὃε ὁ):Α:ἰγίσήου νέκω "Αῤγους πόλῖται φῆς 
καλύψουσι τάφῳ. Μεά: ν. 275. Μή- 
δειων εἶπον τῆκὸε γῆς ἔξω περᾷν" ΕΠΙ 
ν.όἼο, Ἴκαι ταῦτ’ ἐγὼ μὲν εἴπον Ρπση. 
ν. 40). Τοῦτ αὐθέκαστα, μΠτερ', οὔ- 
αἱ περιπλομὼς : Αόγὼν ἄθροίσς., εἶπον" 
Επο «ὐ εθεΒῖ, αὐία πε Εηγρίαὲ 
Ρεει)τατῖα, 

Ἡς. 786. Ἐφέρετε τεύχη", πάνοπλά 
«᾿ ὀμφιῤλήματα Ἱ δεροία[ζες α΄ τεςεριᾶ 
«νειίασι ποδῖς ΙεέζιοποῃΠ; σοπ]πἹεπιο- 
τας» ροβφυσπι Ἱπιο]]1μ: ὀἰχεται, θώσα- 
κά, περιμεφαλαία», κγηµῖδας' αάά]τ οἱ οὲ 
φράφουσι τὸ σάγµοτα. (Οαὰ 1]ε τε: 
Ῥέ; τι ἰπούκαπι εΠ: τη ταπνς χαλ- 
κῷ μαρμαίροντί σεσαγ μένω» , ατπηπιμγά 
σοφ ἀἰσείατυγ; Είπε πο»σογία φορθυ- 
εἴε, ουἵα- να]μο παγοπλία" νά. τπαϊ- 
ατς ο. Οτ ῥρ. 1ο8, 1οο, 11ο. Α- 
Ῥυὸ Ηε/ελίμηι Ρίο Σαγαγα «ΟΠΙΕΧΕ- 
θΙπ, Σόγμοτα, σμεπασρ.αῖκ. περιβό- 
λαία τς {πουίεγα νοσαυ:πτατ εχἰπ]ς, 
οὐίδης {ευτα τρ! {ο]εγασί, εὔπῃ εῇῄενῖ 
υ/αί ὀσειαμεμάα. ΄ Εωπρίάαε νοςεπ] 
υγρΊρ Ίοουπ ΙΠπάίσανιε ΛΒία[Πις 
{αγγορριι ἵῃ Ιδε']ο ἀθ' Ψετετυπῃ ]γ- 
φεῖς Ρ. ασ. ο] γβεωῃ Ἱρίαπι σόγ μα ἀῑχΙε 
-Αγὶ[ορὸ. Εαυῖε. ν. στα. εουξεΓ. ν. 
1154: 1185. Ψεερ. ΙΤ47. ΑΙΙ8ΠΙ πο” 
{Το νετία ρταβσι 18 Ἱοποπι δοβοῖ. ἵῃ 
πρ. σα: Ἰπ' οιο:, Ρροβαυαιπ επόεπι 
ος 1π' Εδά, Ευεᾶπε ροβτα αᾱ ποροπλα 
ὀμφιβλήματα, δα {εαυευαπτίς», οἱ δὲ 
υρᾶφούσφ., ὀγόάλματα.  ΝΠΙΠ Παπς 
Ἱεέήοπεπι. {ασ {ορ[εήτε, Ἐμφέ- 
ρετε τεύχη πανύ’, ὅπλων τ ἂγάλματα" 
Άη Ε. τεύχη”, πὰνοπλίας τ’ ἀγάλματα, 
Ίατει 5 πειίταπ Ἱοέίοπετη Εασ!]ε ας 
αὐ[ατάαπῃ ἀῑχοιιε: ἠωπῖρ Ηετας]ιά, ν. 
σου. "Ἔνεγ κ ἑπλίσην κόσμον ὡς ταχι- 
στό µοι. ν. ου ἀῑχῖι ὅπλων παντευ- 
χίσνε ἀηβίυπη ποπ ε(ξ, ουΙΠ αγπια πὶ- 
επιία Ροταετῖπτ Πο ὀεβσηστί: ϱραΐεας 
ἀ]εεῦαι «ἱεβει΄ κεφαλαίσο ἄγδρᾶν ᾱ- 

νάλματα, ΔΡ. 9 χιν» ρ 627. 
σοτυπ ἨΦς ΦεροΙζα[βαΗΙΗ πα βά6 η. 
ταν: οὐ αν Πε Ιπσετιάπς, αυμίποσό 
πεπιρεπν εεἶάιπ οβεπθοΓς ΡοἩ]τ Ἱεείο 
νυ]ρατα, Ὄεπς τεηΠεπάδπι ἀΠΡΙΕΙΟΓ:: 
εογροτῖς απηἔωπι, πε[ίει ἀμφιῤλήματα 
νοσατ Βιέρ. Τ Ηε]εῇ. ν. ά1ο, Πέ- 
πλους δὲ τοὺς πρὺ, λαμπρό τ’ ἀμφιβλή- 
ατα, Ἀλιδός τε πῶτος ἥρποίσ', 6: 
εν Ἰοευς. ουεπι Βὶο Ιπηεπίως εῇΠ 
Σμγῖρίάςς , τοῦ εται ρτατοπΙβ]έιεπάαξ: 
Ἐιεος]ες' Ιπ δορι. οὖν. 'ΤΗεβι ν ο. 

Φεέρ’ ὡς τόχος Γνημηλας, αχμὴν, 
καὶ πετρῶν προβλήματα” [ππε Βιηήρ ᾷαὲ 
πόνοπλ’ ἀμφιῤλήματα, νι ή Ρωὴρὶ- 
αεί, ἵπ ἴβις ειίοπι «1ε/εὔί νοτβπ] 
δεῥοΙ. α ιαπ] ν]ραιας ]εξεοπεΠί 
αἀπυταῖ: πτερών πλοθλύμοτα. αγπα ἐὰν 
Ιαηΐζα, πτερέετα, [αρζϊαε { πτερΏ ᾱἱ- 
οἔτευττ, Ιεέήσ πο εΠει αὐ[ρειπαη- 
ἀας ἔρος ἰσχοβελὲς, ἐβοτατέή νοσᾶε 
Αἰεπεις Ίοεο εἰ. ΠΠ Πς Ἱεσεπάμπή 
Ῥυίο ρτο ἰσχυροβελές: βεΙίειη Ιευπίπατ ν 
ποσοπιπ]οβσταιῃ εοτροΓΙ, γιφετοῦ καν 
βελέων ὄρνμα, αΠιαεῦ: ππσπι, οκ, 
Ἁρι 48/0 Ιµπ (ε(ναη ἁυπῇὴ ἔαβιξή-αμ- 
ρἱσεπετρῶγπρεβλήμοτα, Ειήρ.ΡΙΦΗ. 
ν. τ15σο. Ἡμαράμεσθα ὀφενδέναις β 
ἑἐκηβέλοις, Πετρῶν τ" ὀραοῤμοῖς. 'Ίπ ὰξ- 
Ιἠηασὺῖ ἔισσιπ΄ εχχιν. 10: δέαΗσεγαἁ 
πιατρίπεπη δερο]. δρ0. «οτΗρεῦατ: τὲ- 
λημ᾽ ἄλκαρ' ἔσειτο πετρου νε], πέτρων: 
ουοά Πτι νετία! Ἱπίοτετη , τι ἀεε[ι ἵῃ 
Ἐ9ά, νεις. αΐεαπι σἩτεῃ ὅτ 1βοτασεῆε 
ἀπ ε(ΟΡΥΙΗς πετρῶ προβλήµοπα, 
αἀπεγ[ ἰαρίῖεν πιπἰπιεπία» πο (εἡ[α 
πρέβλημα χειµώγων Ρο[υῖε Ρίαιὺὸ 'Γῖ- 
1ηΦΟ: Ῥ.΄ 74. τπ ( προκόλυµμµα ἀικετᾶς 
παει Πμοτι ρ. σσ7. ) ἵβμος ειῖαῖα 
Ί0σο Ἱπητατας' Βητίρίῖεπ ἵω ΦΗΡΡΙ. ν. 
5ο8. πδὶ Ἰαυάας Παπ, αὐΙ ρσιὰς Τα 
υπ Ἱπτγοδυχέητ ναβπεΏτα χείμα)- 
τος Προβλήματ", αἶδός τ' ἐξαμύνασθαι 
Όεοῦ: 'Ἠτείασι τ) οππηῖαπι αάῑεοῖ πος 
Γργενετίπι : Πρέβλημά τ, αἶρές τ’ ἐξὼ- 
µύγασθαι θεοῦ. 

νε. 702, ἹΠροσευξόμεσθα, τή» ὃε δία- 
δ σᾷ- 



.: ΑΡΝΟ 

σῶσαι πόλυ.]. Απιε Βαγπεβιπι Ἡροσευ- 
Σόμεία Ρετρειαπι νυἱραῦατατ, ὃς δία- 
σώζει». διασῶσαι Ρισέειαπε ΜΠ., ὃς {π 
Ειτρίάἰς Μεά, ν. 934, Οοα. ΕΙοι. ἆ- 
ποστεῖλαι. Βτ]μς ἁποῖο ναεαῖ. 

ἘλΠωΩιΔΙΚΑ 1] ΡΙεταφε (απίεγι ἵΏ 
οτάΊπειηπ ερείπια Ιαπ τε[ιταστας ς 
πουπυ]ία Κἰπαίως , οΡριῖπις Ἱη[τωέευς 
ποεπιυτθπίθ., οπιεμάαν]ε, απβίώς, ἃ 

Μειτῖςο τεςεθάεης εετεγίσαᾳῦε, ὁ νει- 

ᾖους Χνι», ἄπυπι ὅς νἰριπεῖ ποῦίς εξ- 
οτπιανίε, ΟΙΠΠες, ἀποῦυς (8ΠἵυΙΠ εχ- 
εεριῖς, ἀαέϊγ]!ςο5 τειΓαΙπΕίτοδ. ἄἴηυθ 
1ὰ πε (ί]αρα αμίάέπι Πά[πορῖς ΝΙπβία- 
φαε Πιµ-ατα. Βασϊπας εαΙ]όσπι Ιαμ405 

{εά Κἰπρίωπ [εαμοτ ὃς «οάισεπι απεῖ- 
οἀυπῃ. έδρα κο τὸ ἶ 
{1ὓ9. Το1. Οὐκ ἐπὶ καλλιχόροις στεφᾶ- 

γοισί νεώνιὸος ὥραις ------Ἱος | Νετετιπι 
μαἰείοπαιπ {οΙρτογυίπαυε («σάΐουπι τ6” 
νοσανῖ Ιείοπεπῃ ὥραίς », (ουῖμ5 Ίσςο 
Κὐπρίμς ο 96ο] ώρας Ρο[αεταί:) 
ποπ νο]ωτί ρεπυίπαπι» {εὰ τάπαυαπι 
Ῥτορίως αἁ Ὠπης ἀεσθάέπίεπι, ΕΕ] 
πημΙῃ ν αὐίά ππἰμἰ 5 ἀείπεερς ἀῑσαπῃ 
ουίά αἰῑίς ἂς μοσ]οςο ν]άεατυς ο ὃς 4:ο 
-πιοάο ἀεξεπά]. ΓαπἹεπ ΡοΠΊῖ ν]ρατα ἰ6» 
6ο, {4 αιῖς ἤ]απι [εγναῦἁαπῃ οοπῖεπάα5. 
Ὑοσαδιἱαιπ. ὥραις ερο θὐΙάσπη 1ῃ αὔραις 

αταπαπηιταπά ῦη  αταο Ίτα Ιοούῖη ΡΓῶ- 

τοιθα [οτίρεπάυΠῃ σεη/εο τί πού) αἵματι/ 

Ἱζαἱ θαύάτῳ κατέχη», Ὡρομίου παράµου- 
σος. ἑορταῖς» { Οὐκ εὶ καλλιχόροις στᾶ- 

Φάνοισι γεάνιδος , αὗραις  Βέστρυχο 
᾽αμπετάσας, λωτοῦ κατ πγεύµατα μὲλ» 

ση, /. Μοῦσα», ὁ ἆ χάρτες χοροποιοι΄ 

«Ομ. ἰαπβε Παρεῦί /αετίς ἀῑ[]υπα » 

“[απραίπενι ὃὃ εαείεηι ]ωυϊθιπάε ία 
Νοπ Τι, εαρωῖ εἰπείις εβοτο ογπαπῖε 
ευτοπα ῥιε]ατί», βρετ αμτας {έοει οτίπε 

ἑαξαίο , ο1ΊΠΕΠ εαπίας αὖ Ηὐίαπιν οι 

πάς ἴπβι αππαδί[ές- αά οΡΟΤΕΦΙΗ εὐπείίαπ 
ἐπ [αυγάπάαα., ο αεπαίη 1]αά, νηἰ- 
-σατω. οστίς Ποη «ἀετετίαν» χοροποιὶ, 
Όουοχ Γυσπλ πι [νανῖε Βίοι. βτηλαι Αά- 
ρυ/ήηυς. Θεών χοροποί ἆγαξ ε[ῖ 1η 
δορέφοἰ ΑΙ Υ. 701. ΔΣΙΠΙΠΙ οἱρρ]ῖ» 

΄ 

τι ασπτστοτς Ἔ τα 

σἰιμτΏσι ΕΡΙΕΓΟΙ ἐνὶ καλλιχόροις στεφά- 
μαι. Όυοά [δημίτμσ, αὔραις Ῥέστρυ- 
χον ἀμπετάσας, Ὠος ἵΠ Ίοςο (8Π 8ρίά 
τες, πε ΠΙγη΄ {τ 1]αά πεπῖηί 1π 
πιεπίεΠ  νεπ]Πο., ιοί επιπη]τηο/ίάπι 
Ματίς Εωίοτεπι απιαθΗί Ροῦτα Ῥας- 
εἠαηείαπη ορΡροπ]ῖ Ιπίαπί; ῥαρεπί- 
ποιο ΡἰπαυπίΩτ εΓταπιες Τργοάες ε[Γι- 
Αὲ ΡεΥ {μα εοἶία εοπς:͵ Ιρίε Βαεςβι 
ἀῑοιατ ο. Βιτρίάἰς Βαςςῃ. ν. 159 9 
Ἠρυφερὸν πλόιαμον ἐς αἰθέω ῥίπτων» 
Ιευεπ ἰαδαιο εγἶπε Ρε αμγαπε: ἴάεπη εξ 
ποβΙταϊα. αὔραις Ῥεστρυχον ἀμπετάσαι » 
οτίπεςν απο αοπι νε]α (ποτιπι Ηοπιετὶ- 
ει ἱστία ἀγαπετάται:) επ επβαπάε- 
το. ΕωΠρ. ΗΙρροΙ. ν. οοΙ, Βαρύ µοι 
κεφολης ἐπίκραγον ἔχευ' "Αφελ’, ἂμ- 
πέτασον βόστρυχο»" οἵ μοι. -1Π.Ροπιρᾶ 
Ώιοπγβασα, ο απ ἀε[οπ]θὶτ ἄτρεῃ. ν 
Ῥ. 198. Ε.΄ Ππεποίαπιατ Ἀιμαλλόώες 
καὶ Βασσάροι., καὶ Λυδοί,.κατακεχυµέ» 
ναι τὰς τρίχας καὶ ἐστεφαγωμεναι . Έεος 
ΜΙπιαἰοπίάεν [ρα ἵπ Ἱετρα οερ 89 
Ουἰα Άτις Απ. Εν Ὁ, 41. Ἅβαιθ 
ὤἱίαφμε ἰαδανί , πιουϊίφμο ρεγ ατα 
ογίπεῦ λος, 111, 726. δε Εαπις 1 
τει υπας Εισρίών Μαοςβας ἹομΗΤε {ὰ- 
αφ ογῖς, Αι) απο Ιπτετρ!ετθῃαϊ 
χατίοπειη αἱ[οτιπι ουί «οΠιρ8Γανθτ]ς 
οοηνεΓῇοπςς, Παπ Παιμά ραμ]ο {αο!11ο- 
ΙΕΠΙ ΠΙΕΠΟΤΕΙΊΙΕ {αιεὈ]τυγ, ΕΡτίοτεφ 
Ἱµηρεηάα Ρυϊσῦαπε νοεβυι]α νεάλιδος 
ὥραις νεὶ ὥρας. ἵΜτιο τε]ῖημος; Κίπ- 
βίι ὥρας τοσερίτ: ἵη Γ[εΠοῖ]ς ἱερίεμες 
ἔγιοι δὲ γεάγιδος ὥρας, τοῦ ἔαρος τοῦ πάν» 
τὰ νέα ποιοῦντος. Ώρο Οτοῖίις αιτέρεῖς, 
Κιηρίμς ἵπ ποιῖς ἀθίτος, ὑΗΠ Πος 
«ςε υετέ πουο ϐτ «αρϊεπάμσι , απ ἀεῇ- 
ρπα νοἰπετίτ Εμτὶρίάες παριίας ριεί- 
Ίαε Γοτπο/[αθ: (ω[ρίσασαιατ Ἠ]ο, Ίνας 
οτιαπι Ρατία Οτοιηπιατ]ουη. Όιευπι 
Ίοουυίὴδ, Ρετραυοῖ ΙΑΠΡΕΠ πἀρτοῦα» 
μῇῦ., ὥρας Ροβτιπῃ ΡΙΟ ὡραίας.  Α]ὶπ8 
Ίμίοτρτεςς οὗ, ἐπὶ γἆμοις γεάνις 
ὃρς µέλπη. οδεὰ, παρα νε παρε 
ἔεπιρις Ρµεἰ]ωε ΠΙΠΟΗΊΠΙ Σεάγιδος ὥρα 
νε] ὥραι ἀΙευπίμες Ριεία.υἱτο παίητα 
θἰείεωι «γδρὸς, νεὶ ΥΖρων ὡραία. Ο ος 
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ΊἼΝ ΕΥΚΙΡΙΏΙ5 ΡΗΟΕΝΙ55Α5. 

ἅπ. Λήοεγίάϊς εΠ Ποε]]ο Ὥρα γάμων ἆο- 
οτι Εάῑτοτί: ρεπαῖπατι Ιεέίοπεπι 

ρτῶθεπτ ΜΙΠ. Οοάά. Ώε νετμο. ἴεπὶ- 
Ῥοτε Βπιρ]ίσίτετ ροῦτηπι ὤρφ νε] ὥραις 
εκ{ρεξαιιάως αἱ ἀοσεαι. ΔΙ πε 
ππονεπς οὐς Ώαπ. είπα ευπῃ ἵη ἤ- 
πε αιτυ]ῖς 1.εξι. Τεουτίέ. ο. ΣτΙΙ 
Ρ. 8441. ἃς ]αδεβαέίατετ (4/αιώοπο ἀο- 
έιο ποίῖαία Απππεάν. 1Π. 4θεπ. 11, ς. 
ιν. ῥεπιρετ αἰϊαιῖά εἀόυπι Ροὔτας» 
οιοά βρπιβσαταπη {υπι ἀεμηίαι. Εο- 
τυπι οσο. απ Πὶς ἃ αιονίς αάβειτί 
ξαοῖ]ε ροβεηῖ ν Ίάναι ἵπ Ἰωςείῃ ΡΓΟΙΗ» 
Ἰ πε ἀοξϊοπα εοπ/εξυταπι 1/. Σο, ἵπ 
Τη λαϊα Τρερετί. ἤς νοία5 νυσαϊως 
{εριπύδ: αμ.” 
Ὃς μοίσᾳ λ}ὺ πᾶξεν ἠστεφάνῳ» 

αἱ πιαίβ πεπι Εάῑτίοπί5 δαΐσια( ατἱ: 
τα ῬΡ. 209: Γεημοπτία Ρροΐάστατ. ᾖ. 
Τσε τν Κωσς ρτοςι] ἁμδίο (οπ{ρίωηι 
15. πάς {ας μ’ ὥρα, τἷα ἠεδὲ 96: 
ο» ἵ θεροἰἑα/τετ.. Ραπί επῖπε ποπ ᾖ1μ- 
», {τ ἀεά[οαίυτ, ὐάε  βἐν]α. . έρᾳ ὥστε: 
. ΦΑγῳ., ιὲ καλλιστεφάνοισιν ὥραις αριᾶ 

ϱ Ῥ]μαγεδαην ἐπίείο περὶ σαρκοφορίῶς. 
5» ο επίπι ἱερ.. Ότῶευς 1]ο Ο181η- 
Πιαιίσ5, οσἱμ8. ης ὃς αἱἹοτυπῃ, Ρεπες 
τπο {ηπι ε Ἰρτο 7Η (ταπς[εΠΙρτα 
ςοϊοῖῖα. ἰρστεθάνῳα 1παπἷεν τή ὥρᾳ 
(οππίτιϊ ἀεβιοταῖ ατιίου]ής:) τῷ ἔχρι" 
ἐν τούτω «φὰρ. κρούουσι -τῶς σύριΥγας. 
Ζετ Ρἰαεϊάµπι Ὁατίο πεξη! ὧε Ίοτε 600” 
παν. Ίνοσμς Βἰωατουὶ Ἱεβίιατ Ὦ. 11 
Ῥ. 903. Ἡ. ἐπιστρέφας κάλυκος στεφἁ- 

οισω ὥρσαίς, ς ε ἀμουυς (ος, Μ{, 
οοιίσεπάυς: ἐπιστέφας καλλιστεῷάνοι- 
σι ὥραις. ἵπ σππι]σο σοην]να]1 αριὰ 
“Αἰσεῃπ. αν, Ρ. 694. ο. Ὀ. 

Γλούτου μητέρ' Ὀλυμπίαν ἄείδω 
Δήμητρα στεφα»ἠφόροις ἐν ὥραις. 

Ὀωπρίαν ἀοξτο τεροπεπῖ ΠΟΠ οὐυπῖ- 
τοτοί Ο:/αυβοπο» ΠΗΙ νειτίας ε[ἴεπε 
ἨεπάεςΣ/[γἰ]αῦ1. -----  ἴδπι νετο πο” 
Ώτο Ἴοοο Π {Πτ {ειναπάμπι ὥραις, Ριῖ» 
ποΙπι Ίπησεπόα νΙάετεηταϊ καλλιχόροις 
---- ὥραις ἴπιῃ» στεφάγοισι γεογιδος 
βέστρυχον ἄμπετάσας, Ίοευς ΔὐίεΠι ἵπ 
Ἠωπο ε[ετ {επίηπ σαρίεπάης: Άη 

ἵπν εδοτές ἀἡεεπᾶὶς οβοτίιιπο. ΙΕΠΙΡΟΓΕ 9 
εἰποίππος εοτοές ἠπριίσαπε υἱγβίιπείνν 
εβΊπεσι αἲ Ηὐίατπι αεειπἰς ὅ-ο. δεὰ Πῖ- 
ΕΝ, αμοὰ {ωρτα ρο[αϊ, νετυπι νΙάείητ: 
καλλιχέρους Βὶο ἀῑχετίε στεφάνους Εω- 
τρίφες, Εςυεί καλλιχόρους ἀοιδᾶς Φιλο- 
στεφάγους τε Κώμονς, Ἶπ Οεεερηθπίς 
ορ. Εοἰγὐημα πι1, Ρ. 920. ὃς διούπευπε 
Εις ΕΕταν Ῥ. 3όΠ, ο. μοῖ τεξϊς οοη- 
1εέχα[]ε Οειπεγωήε, Ρείπις ἀοσαίε Ραμή» 
Πιεοβατᾶως Επι, τν, ο. πχΙ1. Γῶπθ 
Ῥιῶιεγπή[εια δαῦ. Βατ Ἰεέα 
Ώου {ράΐρπαπι αἀποιαιίορεπι :. 3) 24108 
» οἰάείων /[ετὶνὲ ἀεύετει ἰοὺκ ἐπὶ καλ- 

ο λίχέροις ------- μή: ῥταερεάεπς τί ποβ᾽ 

5 εἴίωηι αἩ ἐιά ξιεσιώπιία [ρεδεξ 

ο {πιεγγορατίοπε ϱ! -ἔμπε -Ἠθει. επΙΤ. 
-» οτα1ίο πιαβίς ε[ [ο εοπιροβία.”. ΝλΑὶ- 
Ίεπι {εαάεησΙα ΠΟΡΙ5 εχρἰςα[[ες. 

.. 

Ψς. 706, ο7.᾿Αλλὼ σὺν ὁπλοφόρσις, 
στρατὸν ᾿Αογείων- ἐπιπγεύσας «Αίμοτι- 
Θήβας κῶμον. ἀναυλέτατον προχορεύεις. ] 
Ίνοπεῃ Θήβας, αυοά ευη Αίμοτι 10ῃ. 
Χειαπτ Ρτίοτες» Ιπτετροβια ἁηπέ]ο- 
πε τετυ]ῖε αἀ {εαπεπιία Δἰπρίιςν ἵπ. 
ποςῖς Ιπαίε Παξαῃς. ΕΠ Ἱπ Ειτῷὶ- 
ας ἨΠετς. Βατ. εποτί οὔπίῖς , ουμὴδ 
Ραῖς οµΠα Ίγας ρα!τε ΕΠωπίΠαταπῃ υΠΙ- 
ϱε- οοηυρτηῖτ. ΕΠ]ς Ματς, 1ΟΙ {Η1ο- 
τε Πετοα]ῖς ἀειε[ατατ εποτᾶας ν. 
38ο. Κοτάρχεται χόρευμα τυμπάνων 
ἅτερ.  Οὐ Βρομίῳ κεχαρισµένα θύρσῳ: 
Ἰὼ δόµοι πρὸς αἵμωτ'.,. Οὐχὶ τᾶς Διο" 
νυσιοδος Βρτρύων ἐπὶ φεύμασι λοιβᾶςο 
ους ῥτοΓεξο Ρετνεπα/[ία δορθοε ἵη- 
βεπ)ΙΠΠ ποπ ἀράροστεης. ἨΝο[ίτο Ίοσο 
στρατὲν "Αργείω». ἐπιπγεήσας «Αίματι Π- 
ΕπΠΊςαςτ, «Ατρυις εαεᾶἰς ἵπ[βίταης αΠΠο- 
Τεν Ειτρίάαε, ους {εουὕμτυτ» Θ/- 
βας .κῶμον δνανλότατον προχορεύεις 

Γαεἴ]επι {επ[απι αἁπίττμΏες ἔμπροσθε» 
Θήβας πορεία». «χορεύεις ἁμουσότατο)" 
ουέΠ {οπίάπι Πο ρ2μἱο Ηοετίης εχρτῖ- - 
πρας: Γοτπηςαδίίεπι εοπιε[]αΜ{οπῖς οὔστιωπε 
Τύεῦας ἀεάμοίες .Κῶμο) ἀσπιδηφέρον 
ἀισίτ 1η δερρ]ίο. ν. 99ο. ἀγανλότατου 
αυτεπ; οποπίαΠ "Αρης ------ Βρομίον 
φο παι- 



Ὁ-ς Ρο τἽΙοταιόσν  Ἐ 

παρόμουδος ἑρρταῖο" . Όνρδεις Η. Ίσιν, 
5, "Ἂρες ἄναξ Ὃν πεύέεις ξίφε» 
σον τε καὶ ἔγχεσι δᾗριν ἄμουσον. «Αγί- 

Ποΐείει Κπειοτ. 111 6. ΧΙ Ῥ. 18. 
25. ἡ ἄσπὶς, φαμὲνν ἐστὶ Φιάλν Ἂρεος, 
ἀαὶ τόξον, Φόρμιγξ ἄχορδον. Ηοταϊδς 
π Οαίπι. ΧνΙΤν 291. Ηἰο {πποζεπῖ Ρο: 
ἑπ]α Τιοςὴ Ίλμορς [μὴ ιηῦτας πες δε- 
οπε]εῖιν Ὅµηι ΙΜατίε εοηΓπάεί Τ09οπεις 
βτεί[ίᾷ. 

Ὅς. 798. Οὐδ' ὑπὸ θυρσοµανει νεβρί. 
δων µέτα ὀψεύεις, ἄλλ᾽ 1. Εάῑτο- 

τυῖῃ ΠΙΠΠΕΤΟ, ααἱ Ροῄτεπια νους ἀε[- 
οἴεπιεπι νεγίατη νυραταπτν Οτοιιηι 
εχεερίΠε Κὐπρίω ἀεριθται: 4παπῃ Πίο 
η ὀἀάοδις Απαϊίς Οσάὰ. ἵπ Ρατίβηίθ 
Ἰεέίοπειβ Οτο Ἰπνεηῖςς εαίπάσεπι 
ἐυμο ΡΙΡΕΠε Βαϊαγ]. 

«:Ν9. 700. Άρμασι, καὶ ψαλίοιςν τε» 
σραθάµοσι, μώνυχα πῶλον.] Ηας 4 {δ- 

ουεπεῖθας Γεραγαπάα Ἰπάϊσανί, Ρ]ετ- 
Όυε νοσες ώρυχά πῶλον Ρεπάσια οεη- 

{πετηπί 8 ΥΕΕΟΟ ῥρώζεις' πηΒῖ Ρεγύπο- 
τε νίάεβεµεις αἆ Ρριᾶσεθεῃς δυεύείς, 

Ῥοο αμίεπι πΠοὰο «δΡΙΕΠᾶ: οὐδ) ὑπὸ 
θυρσομανεῖ νεβρίδων µέτα (ἱά εἴϊ ὑπὸ 
Ὡιονύσου , ἔχων Θὕὔρσο»ν τε χειρὶ', καὶ 

φεβροῦ σζικτὸν δέρας» Βαοσῃ. ν. 843.) 
δὐεύεις , ἀλλ᾽ ὑφ ἅρματι τα τετρᾶ- 

ἄμοσι µώλυχὸ πῶλόν, πετΡε ὀύεύεις , 

να οθόν ενα. «4ος Τμευ. 

ν. 4689 ἵππους --τ δινεῖ. θ--- Ὑει- 

{4ΠΠ Ἠυπο, πο τοπίο αηίάεπι εκεερ: 

το, ουπι πεπἠῖς Ώς Γεήρίαπη οὐΙάθ- 
{σηπε: "Άρματι -μαὶ ψαλίοις τετραθαµοισι 

µώνυχ» πώλων”. απίε. πῶλον «ΟΓΙ8” 

χείατ » Ἰάεπ νο]αϊβο 6γοβίμηι 6τθᾶΟ : 
πῶλον» Ρηθῖετ 5ΕΠΟΗαβοΠ» εκβὶρει 

Ἐ]οτ, Οοὐεκ: «ἰάμν δι Πεγυαρίω ἀς- 
ἀσταπὲ, Αρμασι καὶ ψαλίων τετραβᾶ- 
µοσι μώνυχα πώλων' η ἀποδας Οοὰά, 
Τεῖά, Ἱερίεατ: Άρμαςι καὶ ψαλίοις τε- 
ὀραβέμοσι µωγύχων πώλων Τδοπιας 
ᾷΗ. ἵπ ν. Φάλιον πό εχεῖίαι: 
ὀραλίος 5. µώνυχα πώλων" α4αὶ ἀεῦιε- να ἱ ας 
τας "Αρμασι, νεὶ οιπ]εεί Γετραβάµοσι. 

δίσυς Πο ὥρματα τετραβόμονα, Πο[ῖος 
η Τποββη ν. 515, Ρρηυ]ο Ε8ΠιεΠ αρ- 
πας, εφυΗΠΙ αὐ Έροο {αὐτεαθαπης 
ἀπήνην ἀῑχίε τετραβάµονα. Ί]ας τε[ρὶ- 
εἴεης Ηε/) εἰ Γετραβάμονος ΙΠΙΕΥΡΙΘ- 
ΕΑΤΙΓ τετράποδος, Νοβτυπῃ ]οσυίη 3ᾶ 
Τβοπ. αρ. εοπιρατανῖε ΟΙατίῇ. Ρε 
Ἱπα Βιήπαηπις απ. αἲ Ἠεητ. 77αἱεβί 
Επιεπὰ, 11 ς, Χ; Ρ. 6ο. 

Ὑ9., 8οο. Ἰσμηνοῦ τ’ ἐπὶ χεύµασι βαί- 
γω», Ιππείαισι θράζεις, ] Ὃααπι τεφ 
Οοάΐσες ουτα{ῇηπιο σο]]αεὶ σαπι 1ἱ44, 
Γεἰάὰ. ὅς Ε]οτ. Βὶο οορυ]απι Ἱπτεγ[ο- 
Σεῦαπῖ τ), Π]πΙ 6βο, ΠΟΠ ἴεπΙογς Ρο: 
Πιαπι α Πρτατί( ταῖυ5, ἵῃ {απι Ίοσυπι 
τετ, ϱο ΡΙΣ{ΕτΙΠΙ πιο, ουσά 
Ίβα, Ἱππείχισι θεάζεις, Ποπ, πετ Κίπ. 
βίω νο]ευατ, {εὰ Πρπίβσανεπι, τῇ 
ἱππιμῇ ἐκμοίνην ρτουτί σερὶε Όταους 
Ίβτεγρτεφ», µας ῥρατίε Ιαυάαεμς «1ὐτε[οδίο 
4 Ηεβοῥ. 1η Θοάζει, αὈὶ αωϊάφαιά 
Ρτοίτας ἱπτετργεταίοπηπῃ 6 [.εχῖςο νἱ. 
4επτατ ταρῖςο ροίευπι 5 εἄτυπι [85 
πε ποπηυ]]α Ίοσα Γρεξαπε ἀερεγάία 
τοτηπι ἁγασιατωτη. «μγε[οδίο ποτατῖφ 
{ αὐά]άετῖ ᾖιίρ. Οτε(ι, ν. 1144. 
Ττοβά, Υ. 349 Βαοςῇ. ν. 219, ]ρΏϊᾳ. 
αυτ, ν. 1142, Ἱῃπ Ἡψ, αυ [πρει- 
μπε, ταρα ας Ευβία Ρ]ατα ααφτας. 
Ἐ δορῥοεῦ Ίοςο πυρετ Π]μά νετ πι 
ΟοιπΙεο τεβἰεποπό απα (Ὁ[ρίσσῦατατ Ο08- 
Ἱεοειτ. Ρ'ΟγοΗώς Αηἴπῃ, η Οὐα1, Ρ. 
1475 148. Νε ἴλα ααἰάσπι [ρήεπάϊ ν 
νεὶ /[ε[ιπι εωηαἰ Πεπϊβεατ]ο ποη Βυχῖε 
ἃ εεἰεγέ γιοί: αὐοά ποῃ πταυίεαγ ααῖ 
πονειῖε οΠρίπεπι νειροταπι Καθΐζεινς 
αήσθαι, Ἰκαθέζεσθαι, 

Ἡ9. 891. Αργείους ἐπιπγεύσας / 802 
Σπαρτῶν» ένα / 8ολ ᾿Δσπιδοϕέρμονα 
θίασο», εὔοπλονν ] ως δι ΠΗετυαρίωφ 
να]φαταπι: Αργείους ἐπιπγεύσας παρ: 
τῶν γέννα». Ὠεϊποερς ᾿Αργείοις Ίη Ε- 
ἀΙείοπες «αΠα Ῥοιμ5 Ἱπερβε, απ.πα 
εοπβ]ο Εμῑε Π]ατυῃπ, ᾿Αργείοιςε, Σ. 
γα» τεοερείασι Οτοί ἃ Κἰπρίης: 
Βὶς (απεη Ρἰετοδαιε Οοὐίςςς ο 

ᾱ- 

| 
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ἔισιας, ᾿Ἀργείους ἐπιπγεύσας Σπαρτῶν 
φόνᾳ᾽ Ατρίυυς αἀνετ]ις Τῦεδαπος ε0Ἡ» 
εἴαπς: αἁ Ὁοάΐσες Λαρ]ίςος αοσεάυπς 

ἆπο Βατανὶν Ραεγί ῬίΦϊοιεα, Πα 
επιεπάαηιῖς, σοπ{επ{Ώς, ὙΨε] μπε (ο: 
ἀἴσυπι παέϊοσίτατα, ααοά α Πιο τερ/β- 
{οµιαταπῃ», αἀορτοτί ἀεοαίΠεπιου τετ 
οἀϊεξϊα: πεαυε επ]πῃ, αὐοά εα![ήππαδ- 
{ο ν]άεπτωτ νετετες ὅς τεσεπτῖοΓες Ἱη- 
τετρτοίες, Σπαρτῶν γέννα» ἀϊπεται Βη- 

τἱρίάες, ᾿Ασπιδοφέρμονα θίασο», εὔοπλον' 

{ο «πβίνος, α αἱ ΤῃεῦΣ5 νεπεταπτ ορ: 
Ῥυσποτυπις Τὸ λεύκασπῳ ᾿Αργέῦς --- 
Φφᾶτα βάντα πανσαγίᾳ, δορθοείς Άη: 
εἶσ. ν. 107. Ειτίρ. Ῥμα. ν. 11069 
Ἀεύμασπιν εἰσορᾶμε) ᾿Αργείω στρατόγ. 

“4εκὺ. ΤΠεῦυ. ν. 9ο, Ῥ:ᾷ ὑπὲρ τειχέων 
ὍὉ λεύκασπις ὄρνυται ᾿λαὸς εὐπρεπής' ᾱ- 
ἴτυπ ᾖος, 3Π εὔτρεπὴς ε[ει ἵη ἷᾷο 

ἵασο Ρ;Φ{ετεπά μα, που ἀεεριπῖε νΙς 
σμπππης 3 1.πείαμ. Ἑ. 1, Ρ. 416. 5. 
ΣΑσπιδοφέρµονα θίασον, εὔοπλον, 1ρ8- 
Εαηεί λαὸς εὐχρεχῆς βεὈηϊπατη γἱάερῖ- 
τυσς ἵπ Ροτῇς «0 ΡΦΙῖ ν. 83. Ρις: 
τυ]σηίπι εὔτρεπὸς, ὃς ἵπ [μπίρ. θυρρ]ο 
ν. 302. ἵπ ομίη5, αὐς [αρεήμπε, {ὰ- 
υυῖῖς, αἰτετῖ νοςί Πιερίαιη Ίοευπῃ ε[Πε 
Ρυτο. {εὰ Πίο ρτίσας Κἰπσίως 
εὔοπλον ο ἆποδις Οοα[είοις τεροία]ς 
Ῥτο ἔνρπλον, φαοά ΤΠ εἴροπλον οοπ- 
Τωατατᾶε Ἰησετίυπ Ύὐα ουξοσίτατε, 
στοιζις : ἵπ 1 ,εἴδεπάαπι οριίπιο ]ερε. 
Ῥαεις οὐΙάεΙη ἔνοπλον, Τά εὖ ρω 
Γαετατ {ψΙ]αὈα. ἵαπι οἱ Ώυρογίοτρτυπ.. 
ςο]ο[ίαίτες: εὔοπλογ }ράΦε μὴ ἔνοπλογ" 
οὕτω γὰρ ἁραέζεί τῷ µέτρῳ ΟΌοπι- 

πιοάυπα ο Ῥαγπε[ις Εηβαιδθεμπι εἷ- 
ται: ἵς Πως τε[ρἰείεας ἵπ Π. Δ., ρ. 
Ω54.». 16. τοὺς ἀππιστᾶς , Ἱπουΐε, Α- 
σπιδφέρµονα Ὀίατον ἡ Ἐβαγωδία εἶπεν, 

Ὑα. 891. ᾿Ἀντίπαλο κατὰ λοϊνο; τεί- 
χεα.] λος ει νεταπι ε[Πὸ πιοι; [τας 
Ῥαμ]ο Γαρερίις βὀβτπιαιαπῃ ἱσέίοπεπης 
ἀντίπαλον ΕΠΡΊΠΙ κατὰ λάδατείγε» ἀῑςῖεχ- 
σπιλοφέρµονα στρατὲν, ᾿Αργείω» υτίαιε. 
ιο Εάιοπάπι αὖςς ΡεσεςΠεταῃς ]]απι 
Κἰπσῖί, «οπιπιειποἵαπαα Ισδίο: εοἶα Το, 
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13» Ἰ4ν Πο νυ]σεδαητάτ: 12 Σπαρτῶν 
ἔνναν ἀσπιδοθέρμονα, | 19 Θίασον (νεὶ 
Θίασσον ) ἔνοπγλον, ἀντίπάλεν κατὰ | 14 
Λαῦνα τείχεᾳ χαλκῶ ποσμήσος. / Πο” 
Πτεπιῖδ πιο τ]ας Ίπεται π]ης» Πτα ἴ- 
πεΠπ, χαλμῶ κεσµήσας, (οάΐσες εκ» 
Ῥεητς απτἰααἱζππιῖ, ΕΙοΥ. επῖοπι, ὅς 4ο 
Γεἴθά. Ὁστῖρετο εητβροι Ομ. (αη- 
Ίεγ. {εὰ , φ,οά τεροῃῖ νο]εσαε, χαλ- 
Κοκομήσας. ΌτΦοιπ ΤΟΠ ΕΠ» πες [ᾶ- 
πιεΏῃ αὐίοπο Βατπεβί οοπΙπΠεοΙο ὀςτθ- 
πας: Ραηζεγήςν Οαπτετὶ Π0Ι πιπυβ 
Ῥ]ασεῖε «οΠαΠπεΠ Πρπίβςσαηδ, Παρτεροῖ» 
Ἴοηόεπ ππυπη νε] όυο Οοὐῖςες Ίηνθ- 
πῖτ Κἰπαίας, ἵπ απῖρας Ἠτα Γαεταπε 
οπ):Πς 5 ἵῃ 6οτΗπῃ εωῖεπι βἱτθΓο Παπο 
ὈζμοµαΠσ, ΤγιςΗ ΕοτιαΠε ., ποῖατις 
περισσὸν ἐνταύθα τὸ, χαλκώ κοσµήσας. 
δι) καὶ ἐξεβλήθη παρ᾽ ἐμοῦ: πς {παρε ]ο- 
ουίτατ Ἰη «ςμο] αά δορῥοείεπ. Οπί 
Ρεότατ ία ταβαπὲ , πιοείετε ῥετ ἠρπὲς 
/Ηρρυ[τος εἰπετὶ είς οἰάεπίμν Γ'ΟΥ- 
υημο ν. Ο. Ἱπ ΜΙσε]Ι. Οδ 1, Ρ. 
160. ------ ους πυῖης δοΡΗες π]- 
ίσης (γΙ]εῦαπι ροίτεπιαπι (παπῃ 5Ώτε 
ἵπ Εάῑτιοπίσιις [ογρεῦατυτ πολυµέχλοις,) 
ορετα Βἰστβέ, οπειπ Ἰαμάαι Αἰπρίςν 
Ἄκεερετας. : 

9. 8ορ. ᾽Αρτέμιδος χιογοτρόφον ὅμ- 
μα Κιύλιρὸν,] Ηεχαπειτ! ἴσςο [)2ἆιγ- 
Πσαυῖη ταιταπγεττατη Ργεεδεῖ 00646σχ ΕΙοΥ. 
παῖη Ίη 6ο ἄε[αρε νοςες ὄμμα Γιόχι- 
ϱῶ», 4 οευπηε εα[α ποαὶς ργεετετπηίς- 
{5 ΟἼεπι Ώεα νεποιῆσ τε[ςμ]α πιοῦ- 
υδις απτοτάΠες ἃ Ρα οσυ]ῖς {1ἱ8 
8Η]αΥΙΕ , Ώιαπε νυοσαῖτ ὄμμα χιοοτρέ- 
φον’ Ὀυσι Ρεπίπατηπι, ΦΗπΗὸ, Τη- 
«/Ματπιφµε Οσείίις (πέµίίο ἁῑοίτητ αχτι» 
ο. εχοιται «Βιπίρίάεα }9[. εί ρετ. 
νοςῖς «χιοοτρόφον 4οσεπῖη αετ ροῇ- 
το, Ύὖαπ νυ]σο σοἱ]οσαρατΙγ. 
Ὑς. 81ο. ' Ἰομάστας αυρἀ Ρίο Ἰοχά- 
στης Ροίωῖε Κἴπρ. Ἠδθοι Εεἷά. ετῖαῖι 
Τ Ὑς. 811. Είοτ, 0σά. πε 
βρέφος ἔμβολον οἶμον" ξοτίαν οἴκου {οτηρ- 
ται Πρτατίας ἵπνεπεται, 1 1ο νογ- 
{ὰ ]ερὶ παπι Ο/διπέδα, 
569 νο 



απ6 Α Ὁ Ν 

σε, 412. Χρυσοδέτοις περώαις ἐπίσω» 
ϱογ.] [δα ριοτω]ε Ειλαιθίω α Ηοπι. 
Ἡ. 5, ῥ. σι, 4. ἱπίαπτίς αα)άεπῃ 
ἴ8ὶος ΕΕΥΓΟ ἔμαίης οι Ροιξογατὶ 11ῇῇΠ8- 
τας» Σιφυρῶν σιδηρῶ Μέντα διωπείρας μέ» 
σου, ν. οῦ. ἨΜαιτῖ νετο ΙπᾶΓΙΤς ἆθ- 
Ῥτεβοη{ας Οεἁΐρυς ἀῑσίεατ Ἀρυσηλώτοις 
πόρπγσι» αἱμάξας κόραςν ΒΙΦΠ. ν.«62. 
δορρυείος Οεά, Τγτ. ν. 1277. "Απο 
επάσας }9ρ εἱἰωότω πρυσηλάτους Π]ε- 
βώας ἂἄπ᾿ αὐτῆς, οἶσιν ἐξεστέλλετο , 

ν. Τοῦς, "Βρασσ, ἐπαίρων βλέ-- 
ΦΘάρα: αὖςξ Ροβτεπια τεροΠ! ΡοιεταΏς 
αρυά Γἱματεὺ. Έ. τιν ῥ. 497. 0. Ἆι- 
ταῖς. Πε Ιοσα Που] ποτηταῦ Ω6- 
ἁἱρυπῃ Ο«Ποτιδ. εξ ἐιίάστω ατρίετοῦ 
ἀῑσίε Χρυσοδέτοις περέναις ἐπίσοιμιον. «8- 
ἀϊρο αιασί ετίαπι ΤΏζογευπαζαπι Εο:α- 
τυπῃ Βεπίμεα Γασσῦςς πῶσιω ἐπίδήμον 
Ἱποσίε Γυτυτηπ ἴπ Γητὶρ. Εσςσα. ν. 
ούσ. 9µο {επία Ῥααπι Πίο οπίαἃς 
ἐπιβόητος. ἐπίφατος., ἐπίῤῥητος, Εο[ῖ- 
ααιῃ μαρο Γοτ1ρίετηϊη » 1Π οπά στη Πα 
{εΠ[ΙΠ ἁρσορία ν]άὶ ἵπ Δοπο]ίο Οοςι- 
εἷς Αισυ(απὶς απο πιοάο ΠΠ εερι[ῇεπε 
αἶιατ οεῥοί. οὐῖεας, ἃ τοις. πλΙἰ 
{μιῇετ. οςτ Ειτρίάεη Ώιο νε 6/Γ88- 
ΐς. οτεδετοὺς» να οκευ(αἰοηΙς ἰπάῖ- 
5ε/θ, 

Ὑς, 819. Μδὲ τὸ παρθένιον πτερὸν, 
οὔρειον «τέρας , ἐλθεν Πέθει φας, 
Ὠφιγγὸς,] Ο μα οὔρειο τέρας Ειτβί- 
ἀεξ. Ἠιιως πμ τοῖς {ΕΟΡΟΤΟΠ ν. 1465. 
«χειον τέρας ἀῑκίε, ἱπιθτρτεῖο ὁα[ί- 
στον Εἰαίι πο. ὮΏς δρΏῖη- 
ρὶ ΠΩΠΙΠΕ νετοτί Πιοῃβ» ἵπ 4αο νετ» 
{ιοπεατ  {δουπάμια νοτστες τταχίτ δ- 
Ρο[]ατίοΏσιη, Φίκειο» νεὶ Φίκιον ἀῑέὲυ». 
“ροοβοτ. 111 « Ῥ. 148. ἐπὶ τὸ Φίμειον 
ὄρος ἐκαθέζ:το. βαιαεβῥαίμς ο, ν1Τ κα- 

η, ὐ:ζμέγη Ὅμιίου ὄρους αἰνιγμῶ τί τῶν 
πολιτῶν. ἑκῶστῳ ἔλεγε. 'Βἱματοῦ. Τπ 
Ο1γΙο ρ οβῦ. Α. τὴν Σφίγγα αἀῑοῖε 
περὶ τὸ Φίκιον ἄνω καθεζομένην. πο 
Ίοσα., ιηίπιβ Ιίσος αοευταῖε ἀεββηατᾶ» 
Ώοῦ Εαυρτυπε Τροι. (σαἱεμ αὰ Εᾷ- 
Ιαερὺ. ὁαπι. Βοεθατὲ. Ὁ. δ. ὑαῖς. ΤΕ 

θτκλαίτιοσνια 

1. Ἱν ο. ΧΝΙ. ο. 6206 (Ογαροίμ πιαὰ 
Ηε[οᾶί Ἕλεοροηϐ. ν. 326. δρηϊημα 
{1 σεπι]ς ΠΠΟΙΕ Φίκα νοσαηεῖς. ίσως 
Νίο Ὀρίπα πιοη/ἴτωπι πιοπΙ ΠΠ ἀτᾶ- 
ϱ0 γὄμ πελώριο» τέρας ἀἰεΙτυτ 1π [ρᾳΐρ. 
άαυτ. ν. 1217. αυοἳ Ηιρροίψταπι ρεί- 
ἀῑάῖε », ποπ [έγιπι ππατίπι, Αγγ αἴον τέ- 
ρᾳς ἀἰκείας Πἱρροι. ν. Τοιᾳ. {ῇ νεια 
εοη]εοῖς ᾖ. Γοπωςς νιὶμαιατ. σμ 
ἐξέθηκε ταῦρο», ἄγριον τέρας. Οἶπι |ο- 
βεραϊΙτ ἵπ Ε]οτ. Οοά ταύριον η οιον 
τερος' αθ[οτ]ρίεται ᾖ/. 7ος», Ευτὶο 
» Κὐμ' ἐξέθηκε ταῦρο», «Αἰγαϊον τέρας. 
ὃν Τΐα ν. 1241. ΙΙ. τὸ ὁύστηγον 
». τέρας , Ταύρου. ΟΦ κάρα ν μὲ Φμὶβο 
Π]ο οµπ Εἶοτ. «οπ{ρίτας Οσα. Ραΐξι5, 
Ίπ συ. ἴκα. τεξὸ ρία»Γέτεης ὅπου" [Εὰ ἵπ 
Ιεετο ν. 1οῖά, Κεσ. 0ο. αδ οἀϊεῖς 
ποπ ἀΠεπεῖες ἄγριο) ΘΗΤΕΙΗ τέρας ε- 
πῖρεπ οΏεηάσιςε : νίά, ΟεΙεῦετ;. 
Ληγηιαπηὶ «εὺς. Καταιβ. Ρ. 58. οὗ- 
ρειο ετ]απ; ος Ι05ο τέρας οεΠο]ιαῃες 
ἄγριον Ἱπτετριειατητ: Εὔωπ. ν. τοπο. 
βριιηχ νοσύτυσς ντιδοσαρύενον ὃ μον 
Ττερᾶς. 

ὃς. 8Ι5. (Ἅ. ποτε Ιζα)μ2γ 
τράβαµοσς ἐν) πολαῖσι, Ιείχεσι χριμ. 
πτοµένα, Φ. α. ἓ. α. Φ. 1 ένο. )] 
Ότι τε]ίαμῖς ματς Ἱπεετίείτη ]ἱςσαοτοί , ρᾶ- 
τεηι]ιοίεος αἀ[οΠ]ρῃ ῄσηας τἐτρχθάμο- 
σι) ἐν πηλαῖσι νιὶσςατῖαι τος Ότο. 
μα ΡΙετβις Γοαυσῖας εἰ: Ιάσίῃ εκ 
οριίπο {ο ταῖς Οσάΐσο {εη]ρίε 
Κἰπσίαςς ἵπ τεμοαῖς Εάά, ρο[αεταπέ: 
“Α ποτε Ἑαδμογενῇ, τΥτραβάμοσι χη- 
λαῖς ο Μ{. (απιαῦτίς. ἀειίεται Δαγ- 
π6[. τετραβάµοσι χήλαῖσι. ἄἴηυε Ίτα ]ε- 
εί (μ[ρίσοτ ἵΏ ῥρ]ετίδημε «οάά, ὉὨπῖα 
ΠΊρτα ν. 70ο, τετροβάμοισι [ογοευᾶ- 
τας ο] Ίοςο ποῃπ {πο [α[ρίσατ] Ἡ- 
οεῖοῖ, (πᾶπι Εοτπια νοςίς πωῃ οὔ[αι» 
Παυἱάεππ Δίβαμος τεροτίτωτ {π ΚΠΕΠ 
ν. 915.) Πὶς Εοττε ροβταπι απεϊφυ[εης 
τετραβθάμοισι χαλαῖσω: Ὠαπς Γοιπαίῃ 
Ὠοτίσαπι, ασ ὁμο [ωρππίπΙΠταθαΏε 
Πο [,εἰάεπίες, ὃς Γιοτοςτ. π]μΙ] ετας 
ους νυ]βαί ΠΟΠ ἄμτεροπεῖεΏη: χα- 

λὰν» 



ν Ἑ νπιρΙιΟοΙς ΡΗΟΕΝΙΣςΟΦΑς, 

λαΐτι Ἱερίτητ εείαπι ν. 1032. ἅ Ε]σς, 
ν. 474. Ὀοτίσυπι (4ΙπεΠ Π]αό χαλα {Π- 
πε Πθεοταπι θμέοτίτατε τεσῖρετε ΠΟΠ 
{υβΙπμ]Πεπι: οσουττίς ἵπ νετοτῖ ὃςο- 
Πο αριά «ἄίδεπ. χν., ϱ. 605. Α. Ὅ 
καρκίνος ὦδ᾽ ἔφη. χαλᾷ τὸν ὀφι λαβὼ», 
Ἐὐθέα πρὴ τὸν ἑταῖβρον ἔμεν καί μὴ σκο- 
λιῶ Φρογεῖν. μῖς οττ]μί ἀέῦει εχ Ει- 
βαιῦ. αἀ Ο4. Ἡ, Ρ. 977 3. δίυρεῃ- 
αος ειτοτες Παἰεεαπρίξ, εαπετΗ ΙΠ 
Ῥοδίεπ Ὀμτείπιηι τγοηςβοτπαπε!ῖς, εο 
πηῖπυς πιῖτοτ», αιοὰ ἵρπυς Πίο Πεθείεῖς 
αεῖςς Οα/αμύοπί α.. Χν »ο. Χν. ΥΜεΓαῖῃ 
{ει τευτιαίπ ΟΙ νειοτῖδ, παιδεύοντος 
ἐοθύτητο Φιλική», Ῥείῖετε Ροιη!Πεπι ες 
Ἐιλαιδίον Ίβα Πο Ἱπιεσρτειαπιε: κάρ- 
κίνος» ΧλΗ τὸ) ἔφιν συσχὼν » εἶπεν , ὡς ὁρ- 

θὸν χρὴ τὸν Φίλον εἶναι καὶ μὴ σκολιό- 
Φρο7α. «οπΕ. «4εβρίεα Εαὺ. ΤΧΣ. Ρ. 
5». Ἐκ Ειτρίάε τεοερίυπὸ 1Π 
Γ εχῖεοι Τταρῖουπι, Ἀαλαῖσο, ὄνυξι' 
που αρυὰ ΠΗε[νευίωπι υ0Ι έερεπεταν]ε 
1Π Χαλέσως, νοσεπῃ ΠΟΠ (/0σπ, χά- 
λος ΠΟΡΙ5 οοπιπ]ηΙ{εἴτμτ(σµείως: Ῥ:- 
τετεα Ἱερίτυγ αροά. Ηε[ εὐ. Χαλ, χα- 
λόσσει. καὶ πόδαι’ ἀωο]ίεδ, ΕΙΤΕΤῃ πα- 
εεαπι Οτοπιπιετῖοῦς απτ]οιήος τείρεχε- 
τί ΙοευΠοπεπ Ἀαλᾷ ---- πέὸ». 8ῃ 
Ἱερεπόωπι Πε, ΧΑ ΔΑΙ, χαλάσσει, καὶ 
ὁλλαί, 

ὃς, 817. Γέναν:} τὸ) ὅ κατὰ χῇο- 
Σὸς "Άιδας Ἐ αὐμείοις ἐπιπέμπει. ] ΟΙμῃ 
νηὶσασατυῦς 1ο Ἐν ἂν ὁ κοτᾶκλθεγιος 11 
Σλίδας Κ. 8. Βαγπείις ἀεάῑες το Τέγ. 
ναν, ὢν ὃ κατὰ οήονὸς "Αιὸης τι Ἰκσὲ- 
µείοις ἐπιπέμπει, Οτοίις: Τ. ἂν ἕ κατὰ 
χθογὸς ὧδας Κ ε, ΝΙΠΡΠΗ εκ αρῖπ]Ο, 
αὖοα αἴε, Οοσοίσε., Γ. τὰ» ὁ κοτὸ χὐο- 
2ὲς Άδης. α Κήριυ τὰ» Π)υ(µατς {ωπι 
3 το]ίαι]ς "Αδος: µος [ιε]δεηίες οτῖαπῃ 
οτι ΡρταὈευουτ. Ραιετίως Πο επεη- 
ἁππάα οτεαάἰθ]τ: νυίσητας έναν / ἂν 
ὁ κατὰ χθογὸς ὁΐδης / [καδωείοις ἐπεπὲμ- 
πε» νε] ἐπέπεμψε ., ὃς τεέῖε ν{ά!ε, ὤν 
ποπ αἆ ρτοχίωυπι γόνο, [εὰ ᾱᾱ  τε- 
πηοτίοτα τεξογευά πι: ἐπιτέμπει τεπῖταΓ] 
Ἠ0Ἠ ἀερμεται: ΡΙΦίεητία ἂε το ϱ;Φί6- 

357 
τ]ια Γντασῖςϊ ΕΓεαιεπίοπε, Τήευδησεν 
τέκνα ἹΚζδμου τοῦ. πάλαι, νοσοι η]σ 
Εωγίρίάες Καλμογενῆ γέννα». Ίσνεπεα 
Ἠιο Βρυταπ οὐίεινερε , ϱυὖΒ ΥΕΓΟΟΓΙΗΠΙ 
βεπυ]πᾶ Ροιεβας τε[ρ/οίταγ Ροιτήδ 
οὐαπι εχίεγῃα ΕΟΓΙΠ8: ΩΠΟΒΙ2ΠΙ τὸ παρ» 
θεχιον πτερὸν Σο γὲς πΙ η] εβ 
α[αά, συαπι Τρία ορθίπα, Πεαπίατ 
Ας ὅς ὃν νε] τό. Ί]ε αυἶάεπ) Γοτῖ- 
Ῥεπαῖ πῃος Γ)οξεἱς οι πο ήΠπυς: {εά 
πος ἔοτιε πίτας απιπαάνει[ία, 86 
ΠΟπεπ ὑρρίπρίς Γαππίπωπη δάνυΠβΙ 
ου ἱαίτοπεπ Ππδτεω ἀεβρπετί , Ἰπ 
Ἰ:βγρια]]σο σατη]ῖωε, ουσά Λιπεπί 
Ώεπιειτίο οροἵπετηπι ῥΡΟΙΙΟΙΟΕΙΒ 9 
αὐυαάαυε ποῦις ε [Ώιτίάε δαμηῖο {εΓνᾶ- 
νἰτ “41δεῃ. νΙ. Ρ. 754. Ε. ὴ» δ) οὐχὺ 
Θ/βῶ», ἀλλ᾽ ὅλής τῆς Ἑλλάδος / Σφίγ- 
γα περικρατοῦσαν / Αἰτωλίὸ  ὅστις ἐπὶ 
πέτρον καθήµενος, / Ὥσπερ ἡ παλαιᾶ { 
Τα σώματ) ἡμῶν πάώντ) ἀγαρπάσας Φέ: 
ρες Ἀονείαπιως ὃς αἰωπάς ΣΦφίγγ ἄβ. 
ρα. 

1. γα. 918: τ1. ----- δυσδείµων ὃ' ἔρις 
ἄλλα (15) Θάλλει παίδων (19) Οἱδι- 
πέδω κατὰ δώμστα καὶ πόλῳε] 9εσατ- 
αὐπι ππειταπῃ α Φς]ηο]. ἀεβσπατυπι νετ- 
να ς ἁροίαε Κἰπρΐις, ας αά ΦΙΤο»- 
ρῦς νετίας ουτατο τε[ροπάετες πητῖ» 
Πτορπε. Α τε]ῖαμῖς [άιτογ]συς {ως8- 
4έῦς, (σποῖΐς εα ἀθάῖε, ϱὐΞ πυρίασι 
ορίποι ἁΠΡί, ποπ. σετίε ΤΘΡεΤετᾶτ 1η 
Ροτγῖρτο Οοαΐσςε: Δυσδαίμών δ᾽ ἔρις ἄλ. 
λα ὐπλείποισ’ {/ Όἰδίποδος κατὸ δώνατα 
κ. π. η]αὰ ϐ11εἴ παισ’ «Πε (Σγέςυπῃ ]1ο- 
αυεπό! ΕοτπιαπΙ ποῃ ες] επ ὀΙΚθγῖπῃ : 
ἔρις ἄλλα, Πυ8 τε[ρεξὺ οα5οἱη ν 8ος. 
ΙΟ (ΠΟΓΦΤΑΙ ὀοιτΥ Ίεπι Γυης /ἄλλει 
Ἱπ. Ώοτας νε]ηιῖ ετείεετε Ὀ]πί α πα 
ποτετυπῃ ρΓσ τοσα 1η Οεαἰροᾶΐς πο- 
πιῖπες Ολιοίποδος: ]όσω, {ωήπατα πῖπιθ 
οοπίΓίταπις Οδισέόο Πωρβροβϱί. αιία 
τες πΙπηπιπι Οοὐΐσες ποης εκ” 1ρε- 
Ραπς, «Οαπιαρεῖσ. ἃ ἀυο' [.εἶάά. Τνο- 
βιεὶ Ὠοτίουπι υπο ποπϊπὶς βν πι 
απωαρε ἵῃ (Πουῖς β6αιπηιηΙδις, «1ρ/εῦγ- 
ως ΤΠΕ, γ. 8ο. ιού. ουυρῥος[ετ 

2.8. 



1.8 
Απιῖρ.. ν.΄ 3Ώσ. Εωτρἰάος δαρρὶ. ν. 
5 ΠΙΕΠΠΟΙΩΠΕ Οἱδιπόδα οώματα. Ὀδὶ 

ππεπηϊπῖτ Ποπιετις Οἰδιπόδαν  (αὐῖ 
Άεχυς εβ. Ακοϊϊοις., Βοεοιῖς ΙΠπργῖπηῖς 
ζοἰεπιπίς. Πίγπιοί. Ρ. ττ, σα. ρ. 35 
47. Ρ. 15495.) ᾖωβαιδίως ἵα ιν Ἐν 
Ρ. 1445. 46. ὁ Οὐίπους, Ἰπηυ]ε, πολ» 
λοχοῦ. εὕρηται τετρασυλλόβως καὶ Οἱδι- 
πέδης λεγόμενος. |..ατϊοίς,οτίθσι Ῥοετίδ 
Οράΐρυάεν. Πίις ασία οείιπ αὐαΤΕΠΙ 
τηοτᾶ |)οτῖςο: Ἱ ταριςϊ Βδέίωπυ Οἱδιπό- 
ὃν Αε[εὐγίας τετ ππΙραῃ. ἵπ δερ- 
τοιι. πάν. Γπεο. δοῤῥοείε ΟΕεά, Ίπ 
6ο]. ν. οι6., ὃς αἰἰαμοτίος ἵη. 15 1ρᾷς 
Ῥμαωπίβϊς ἠὐμτίρίάος, Ιὰσίσεο. ροἱο {4- 
Ρότμς 4 ρο[αστίπιας Οἰδιπόδαν, ΥεΓ- 
{πι τι παμὶς εβείεπιης (ΟΠοτ(ῃ : 
{εὰ Εἱο Οἰδιπέδα , ααπἱα ἀμσίο ναςαῦᾶῖ, 
ϱ 0οάά, τεβίτωί ς Πτι πιοὰμ]! ποπηῖ- 
τυπι Ὠμπο: ἱπ σαι ρεπ]νο Ώεχυια 
Ώοτίευᾶυις αΠεδευπη ΕαΙῆο πιω]έα {απ 
4οεμππεπίτο: «Αγοὐήπείες Ῥταίαι. Ποτί 
περὶ ἑλίκων. ------ ἐν τοῖς ὑπὸ Ἡρακλεί- 
ὃᾳ κοµισθέντεσσι». ἴω Πἱοίορεπε διοὺαεῖ 
Ῥ. 4ῑοι ν. 4 κυβεράτα μὲν ἔμγ ο ἓν- 
τί. ιγγ[ως Αρ. (1εην, «ῑεν. ν. ΡΙΤΟΠΗ. 
Ῥ. 665, 94. σκᾶνος ----- ὑπὸ τεχνίτᾶ 
εἰργασμένον λῴστω" 9 [40 Βερθαπίαε 
ποπιίπε Ρἱ9 Ἱεραπίαγ 1Π ὁζοδαεο (ε/πεγί 
Ῥ. 324, 5. ὃς 1997. 

Ὑ9. 821, 824, Οὐ γὰρ ὃ μὴ καλὸν, 
οὔπετ' ἓφυ καλὸν, ] Ομοπιοάσεμπαιθ 

Ἠσο Ἱπιετρτειετίδ, ἀΕρίάα παπευίε 
{ωπιοπιία, δὶουδί Ἱεσοτετητ ἵπ [επρτο 
Οσά, ἔφυ λο2’ ΟγΙαῦαπ εκ Ππιατεπι 
ΡετιιΠο σεπυ!παπῃ, αὐ{οτρίαιη α Ρ18: 
εοάεηῖί 5 Ἱερεπάμιη αὔεεΏ οὔτοτ' ἔφυ 
Φίλον" αιαα5 8άθο νειτνς ἴ]ς Ίάτετε Ρεί- 
ναἱσαιυπ ἀ έευιη., σεἰεὈτοταὴ Τβευρπῖ- 
ἀἱ ν. 17. Ὅττι καλὸν, Φίλον ἐστί. τὸ 
ὃ οὐ ραλὸν, οὗ Φίλον ἐστί Ἱοῦτ' ἔπος 
ἀθανάτων ἦλθε δἱ2 στοµότων:. Ειωπρίά: 
Ῥοσςὴὰ, ν. 979, 8ρο. Ὁ., τι καλὸν φί: 
λον ἀῑί. πιοηµπετας 1οἱ Τδεοσπίάς Β.1γ- 
πει: νὶά. Επα[πιις ἵπ Λάαρ, Ομοᾷ 
βιμεῦγωα, ἑάεπι αμίειπν. Ο ας {εημη- 
τας, 1 ημπς Ροίετυπῖ {ηίααι αςςοΠι- 

ΑΡΝΟΊΑΤΙΟΝΕΠ6 

πποάατί; Ου’ οἱ μ νέωιµοί ποτε ταϊδδςν 
Ώεπηρε Φίλοι ἔφυ,., Νατρὶ λόχευμα μὴ 
καλὸν, µίασµω τε πατρός, τη «ο» 
1ο 15 (γοίέωπι {εφμοτ , Ιπ[εγεπτεπι 
νη]ραείς νοσυ]απι ποτὲ, Δὐπρίως ἀεβῖς 
Οὐύδ’ οἱ μὴ νόμιμοί τοι πατδες. [εὰ ος 
ππμ]το πι]πις αοσοιπιποάατα!η, Οσο» 
οεπι «όπι(υο {ααπι, 1 αυο Πε ἰ-σε- 
τετΏσ» {ου μτος Πμρίσοτ: 1ε]άεπίεδ. 
Ἐ]οτ. ὅ Οαηταῦ.. Πίος εοπ/ρταρβης 
ουπη Εἱτῖθ. ------ Ὀώπιαπη «ΟἱοΒ απ- 
ΕΙΠΤΟΡΠΕς Πίο ἔετερατυτ: Ἡ οὲ σύναι- 
μον εἰξ λέχος ζλθεν' (στο εἀϊατις “ἩΗ. 
δὲ σύλαιωον Υ’ ἦλθε λέπος' φπσά αυ απι 
Ἰηνεηίτες ἵπ Οοάά. Κἰπσω Γεηαυτας 
εί. ΒΠος νεα, Πὶ Επ]ίοτς οαίατῃ 
αροτίε οὔογας, ΡτοΡρίετ ϱὐθΠι ἀῑχετας 
Ἠατρὶ λόχευµα ΒΙπΙΙΤαΠ μὴ καλόν. Α- 
Ἡφᾳυαπάο Ετυτασ Ποτίοίοσς ο μπῃ ἵπ 
Πὶς πονἰ[ηιπίς. οοἱς οἷα Πο]. (αρροδί» 
εαυαπε οο]]αεῖᾳ Βάρ]ίογος.  Ο 8 ἱαπι 
1ητετο]ά(πο {α{ρίσαεας δα, Εωοτίις 
Πο Ὠας ]-ρί Ροβε Παὐΐσυθαςς Ον γαρ ὃ 
μὴ καλὸν ; Οὔ ποτ' ἄφυ καλὸ, οὐδ) αἳ 
μὴ νόµιµοι |. Παϊδὲς. μµατρὶ λόχευρισ καὶ 
τώρατο». |!  Ἡ ὲὲ µίχσµα χατρὸς Ἰορκώς 
στ” | Εἰς λέχες ἦλθε συαίµου. ΘὌαεπι 
Ρατι(ῃ. Πὶς. νίς ορια επΠουσίς» 
{ωρί-έεα. νουνα. ΙπομβτοπΕΣ ον) φμῖς 
» τεΏίης {ἐν αἰἰφιῖά Βίο ἀερτεβεπάς- 

76 υα[εαῖ ν παε [βεηῖες ἠμά απιρίέ- 
ο ΕΠΗ,” 

Ἡς. 826. Βόρβαρον ὡς ἀκοὰν ἐδοῖη» Ἰ 
5ἱ νεγα οαπιείῖς οι Β.εματί ρετὰοξὶᾶ 
οοπίεξτα Οο, ὦ. Ρατ ας , ὸ.. 6 
Χιχ», Τασυία, ἂε Οαάπιὶ {ρατΏς ο {ετ- 
ρεπτίς ἀεπιῖδης πατίς, ἀῑσί εεττ ῥα- 
τεταῖ βάρβαρος κο», ο { Ἱπρυβε ηεπι- 
ρε Ρμαπ;βω νοσευυ]ῖς απο) αμ! ἠσηῖ- 
Βσβιας, Ρέτρεταπι Ἱπιε]εέῖς . Παίᾶ, 
φαί τυ(υππάεπι ἔετε ἠρπίβσαπς Εωγί- 
Ρίάεα ἃς Π΄ Ἱεσετειαν: Ῥάρβαρον ὧρ 
Φφήμγν: ἀκοκῖσι δέδεγχµαι. νιὰ, 1ρᾳἱβ., 
η Ταυπ. ν. 1406. δοπδί «µοαμε ρο- 
επ]ε:; Βάρβαρος ὡς ὤκοακγ) ἐλάην" δίεμΕ 
Ῥατύατα Φμοπάαπι [απια αἴθιε αι ((Τοπε: 
αεεερῖ, Ώος [ρε ποτᾶς ωμάςςςς 

ε)ἀ, 



ΙΝΕΝΕΙΡΙΌΙΦ ΡΗΟΕΝΙςΦΑ5ς. 

ὁδά. Ἱν ο. ΣΧ, τὰς ἀκρὼς τῶν προγέ- 
Φενηµένων. «Φ6[ο]. ἹπιεγρθιατΙς τὰς 
ἀκροάσεις , τὰς Φύμας, ὃς ]οαεὐ. Κῶβρ- 
πι ἵη Ὠίορεπ. ],αξτι. Χ, 8. τα. ἅλ- 
λων ἁκοῇ ἐπίσταμαι Ἱερίτητ ἆρυά Τὸι- 
σγά. τν. ο. 1326. Ηετοάοίω ὃς ΤόιΟΥ- 
ἀῑάες, ὰὲ τὸ ΩΔΙΠ ΤΗΠΠΟΤΕ Ι4ΠΤΕΙΠ ας- 
«ερείοης, {ο {ΒρεπΙπιετο Ιοᾳ ΠΤΙ. 
“πιῤὂοηι ἄε Ηοετοὰ. «σ6ε Ρ. 137 16. 
ἤδη δ) ἔγωγε καὶ πρότερον ἀκοῇ ἐπίστα- 
μαι γεγονός. Ρ. 1389 ἴο. ἃ ῥήδαμως 
ἤδειν, ἄκομ δὲ ἠπιστάμην. «4ε[αη. Η.{ἱ. 
ΑΠ, Χ. ο. ΧΗΙν. ἄχοή παρεδεξόµη». 

Ἠιης ρδγυπι ἁιίαι, ϱ «1η οὐ! αὐΓ- 
(ωπη. {ο τείεπι οε[ε ἀῑσίεν οσμίοτυπῃ 
ποραι, 8υϊ νἰοεςορσετίι: Ποπ. (ὀγγ/. 
{ς οτάιτυτ Ότρι, ν. 16δε μὴν αὐτὸς 
ἰδὼν, οὐ παρ) ἑτέρων ἀλύσας, δί4γἠσο 
μαι. «4ε[οὐγίης Ῥου[, ν. 260. Ίκαι μὴν 
παρών Φε κεὺ λόγους ἄλλων γλύων, 
Π]έρσαι, Φράσαιμ ἂν' Οποξρῃ. ν. 815. 
Έτ’ αὐτὸς ἦν θνήσκοντος ἐγγύθεν παρὼν., 
Έτ ἐξ ἁμαυρᾶς κλχδόνος λέγει .µαθώ». 
ν]ά. Εωτὶρ. Ηε]ευξβ ν. τι6. ἕ «ΟΙΓΙΡε 
Βειαςμὸ. ν 847. 
-------- τὰπὸ τοῦ» ἤλη κλύων 
Αέγοιμ ἂν ἄλλου" δεῦρο δ αὐτὸς εἶσι- 

δώγ. 
Οιοά νυ)ρατυτ Λέγοι μὲ ἄλλος Ὠὶο 
«{εηίασι ΟΠ αὐπιίτξίσ. 

Τε. 897. Τὰν ἀπὸ θηροτρέφου.] Ἠξδο 
ποίαται βμΠεγίας 1. ον εδοἰία[ἴει ἱεριι 
2 0Ἠρέτροφον, Πίμά επῖηι ει 27202 

εοπίωηρὲ: εἴμο νετθα ὑαεο Γη: θή- 2» 
. βετροῷο» ξ ΥΕΑ περιωραστικῶς 
3» Τοὺς ὁπαρτοὺς, ἐπεὶ ἀπὸ θΗρίου 
29 Τοῦ δρώκοντος ἐγενγήθησαν, ἅο. 1λι- 
δίαπη πυ]αη ε{Ε, αὐ{ή (ετρετ{ἱκαρίμίη 
Πι ορίτµετοῃ. Γένγο» ὀδογτοφυ] 
«υαππες Πἶπο αιτὶρίτ }οπίεπως Εριῖ. 
Ὃε 9Ρ8ΙΠ15 Ρ. 213 

5. 858. Θήβαις κάλλιστον ὄνειδος ] 
ἙΕωτίρίάεπ {οπιριΠςε Γα[ρίσοι . Θήβας 
κάλλιστον Όὄνειδος, ΊΤ0εύει οβρρτοῦγήκτα 
δοπυγαΓ1[]πώπι, ἙἈλέος, ἐγκώμιον, πτ 
4εςὶε εερίς δεθοίία[ίες, εοἀεῖι ΠιοάΟ 
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νοσεπῃ ἔνειδος Ιπιειριειαῖας ν. 1722, Ὀδί 
Γαὔποτιη ΚἰπρίωπιςοτΓεξϊοἵεΠῃ ρετρο- 
ΤάΠΏ ἀείεειῃ Ρροία:Πε. Ρτοχίπια πιαυίέε- 
Πατι. Ειγνιοἰοβίοί Μ ΛυξοΓ. ρ.626, 
37.Όνειδος λαμβάνεται καὶ ἐπὶ τοῦ κλέους. 
ὡς Εὐριτίδης ἐν Φομίσσαις. }Εαιὐμς 
Ἰπ ΠΠ. Α. ρ. ό6, ι8. Ὅτι οὐκ ἀεὶ τὸ 
"Ὄνειδος βαρεῖα λέξις ἐστὶ καὶ ἀγδὴς, ὃή- 
λοῖ οὗ αάο ὁ γράφας , Ιςσλένγ” ὄψειδος 
σπαργ όνων ἀγειλόμην, ἀλλὰ σὺν ἄλλεις 
καὶ ὁ εἰπὼν, κἄλλιστον ὄνειδοο, Πμγρί- 
ἄαε Ἰοεμίῃ τε[ρ]εἵ πιοπι!τ Η. Φιερθα- 
πις ΤΕ Πεί, Ι,. 6. Έ. τὰς Ρ. 1151. η, 
ουαπιν!5 Ἱεραιγ οτἴαιη ἴπ Ἱποετιῖ Ροῦις 
ἀΠίεπο . αὐσά ε ἱορεπίαπί Όεπε, 
Επ. Ῥτον. 86, ομίάας ἀς[οτιρβε: Γα- 
στέρα. µο: προφέρεις, κὔλλιστον Όὄγειδος 
ἁπάγτωγ. ῥῬεηᾶσία εχοίταιης Βω[ίας 
τψίο δορθοεἰς ει Ἱη Οεά. ΤΥΓ. ν. 
τόασ. υ0! τεξε νυ]ραιυτ: Δευόν γ) 
ὄνειδος σ”. ὅ. πεηιε ὑῖς Ιῃ ΊΠο Ιοσο 
Ρο[/ Πα ἀεριεται ΕΒμ[αιδίη ΙΚαλὸνν 
ουσςὰ, ὁ Ἱεσίεατ ἵη εἶμδ' Οοπυπι. ἵπ ]]. 
Ῥν Ρ. 1129 45. που επίπι ιδἱ {1ῃο- 
Ου4Π1 επὶ κλέους αςς]ρῖ ροτετῖτ : ἀπο 
{«ηατίος ττβρίσος σοπ{αάίτς οµπῃ δυ- 
Ρύοείεο πεπιρε νεῄασω εκ Εμγρίάϊς 
Μεάεα 514, Καλέ Υ᾿ ὄνειδος τῷγεωστὶ 
υμςίῳ. Ίόεπῃ 1ρ1Ρ. ἵπ Αυ]. ν. ποσ 
ζΚαλὸν γε µοι τοῦγειδος ἐξωνείδισας, ρτῷ)- 
τετ Γ[α ἱουα, οµ ἴοπη µ[αέραται Λάατς, 
«πε, Ἠμτείης Ν. ,. να, ς. Χνιμς πζῃ 
Ρυτεπι ρίυΓα ἀαΓΙ, (Οααπάσαιἰ- 
ἄεπι αμίείη Οἱ ΙΠ Ὠος σάυτι σλοτίςο 
ν. 707. 830» Πυπιετο Ἱεσεδατητ [Πη- 
ρυ]α Θήρας, Πίο ειπιάεπι Ρ]μΓᾶ[ῖ 
Ργῶοριαθασ5 ϱωµΠπ(ῦε Θήβα οοιτῖαὶ 
Ροΐετθτ, νεὶἰ Οήβας, Ίος απιειυ]]. 
ομία τῷ ἔγειδος εδ[υπι Πο {Ώρε Ιωπρί 
ποαυε ΠΞΠΙΓεΙΑΠΙ {εουπάμπῃ : «4. 
νο ὃερι. «πίτα Τ]εῦας ν. 545 
Τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος, ---- ΣΦίΥ’ 
ὠμεσιτον δοβῥοείες ΔΙ. ν. Ἴαχις, 
Ἡροίαν νοςσατ Δύσταγον ὄνειδος Ἑιλλο- 
25. 1γεμτβις οοπίτα |.εοσΓβϊ. Ρ. 148 
24. της τε πατρίδος ὄνειδος καὶ πάντων 
ὑμῶν γεγενηµένω». Εωτίρ. Πετο. Ευγ. 
. 199 εὐκλεέστατας Π]ατρίδες. οὓς 
πες δγεί. 
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ὑνείδη. ΕἨογαβίμε τν. Όατπι, χι, δ. 0ε- 
επορῖαε ἆθπιμς «εεπωῃ ορρτοβγη. 
Νοῄτο απϊηίπυ Ίσεο Θήβας ἹεμιΠε 
νῖδεευτ οοο][ίρῇεςς τεάαίτ επΊπι κλέρς 
κάἄλλιστον τῶν Θνβων. Ίεβαταηι  αἲἰ- 
τε υτὸς Ρυεπιῖταφ πμππετο Πηρα]ατί 
Θήθη νεὶ Θ/β2 νοσαυατΗγ» αξαιε Ίτα 
ΡΙεταπασε ἀῑσίειτ 4 Ροδιΐ, {ες απίῖ- 
αυ ΠΠ ππεπιοῖς Γῃεῦαπας «ΟΠΙΠΙΕ- 
Ππογβηίρᾳς, Ἠοππετο. Ογεὶιεῖς, 1 τα- 
εὶςῖς, οειετίεαε: 5ορύοε]ες ἄτ ἀ4οοι- 
πισπίον ἵπ ομίας ππα Απιροπε Θ/βἠ 
ψεὶ Θήβα Περίπε τεομτῖτ νΠ. 1059 
σσ. 741, ἃστ, 949. 1135. 8 Πε Ιᾷ 
Ροίππι βιτρίάος. ας 4ἄοφαε ρατῖιε 
ια «ππιαεβριι {εαατας Τ0εύεη 
Ώπρεπιπιετο Ππέπποταϊ ΤΠΕυ, ἓν, 61ο, 
676. Ικ, 255, 301. Χ, 599. Ὀιτίας- 
ουε΄ πάπιεγΙ {18 οοπΠας ἵπ ἰβεπίφι 
λγεεπίς, Τρεὺίε, πιίουσαιε ποπηῖ- 
πΊδις υτοῖαπι ταςῖο. 

Ὑς, ϱ2ο. "Αρμονίας δέ ποτ’ εἰς ὑμε- 
Ψαΐους "Ἠλνθον Οὐραγίδοι] ΜεπΙξείεαπι, 
ουοά νετα[ῖς ἵπετατ Πάτ]οπίοις, ν]- 
εἶαιαπ επιεπααν]τ τοίως, "Ἠλνθον τθ- 
Ῥοπεπάο , ΡΙΟ ΄Ηλύ»ν" πος [ση Τεἰὰά. 
Ῥταβετεῦαπί» Ἱ]]αά, ΕΙοτεπῖπας: 670- 
πω (εαυμτῖ Γαπς Εάΐτοτες Ληρ]. ὙΝα- 
τεγειη Ιεξίοπεπι τερτα/[επταν]τ ΒΕΤΗ. 
Παν Ν. Τ.. ττιν ς. νΊ 11. ος 
υίις Ίοσος Πε Όχοτεπ Οαάπιϊ Εαγπιο- 
φίαπιν Ποπ Πεγηίοπεπι ἀῑέταιη ονΙτσὸ- 
χει. Ἠαηπο Πατπιοπίαπ, ε Μεττῖς ἅ 
'Νεπετῖς ΠΔΙΔΠ οοποµῦ]τα, {εη[ης Π10 
Εαρμ]ής Ἱατεπιῖς νεπαίοτες ΠθέητεΓ τΏς- 
ΠΙΟΤΕΏΕ: νά, Ἠεταεμ. Α]]εροτ. Ἠοη. 
Ῥ. 494. ΠΡΙ {επρεπάμη ς εὐλόγως ἐξ 
ἀμφοῦ "Αρμονίι γεγένηται. ΦοτΊρΙΟΓ 
νίιΦ᾽ ΗΟΠι Ῥ. 328. υὈἱ νοσυπῃ ο1ᾶ- 
ταπιάσίη ΄ ἀε[εξιής Εεσῖτ, ὉἩτ Ἰδιστευ 
Ἡεγπιοπία.  Ἠαπο αἀῑν]πίτης ἀβίαϊῃ 
αυυΏ ἀάσετει εχοτεπι Ομάπιις, καὶ 

"σέθονίου: δείπγοιο θερὺς ἔχε δαιτυµονῄας, 
πι οεοῖπίε ΊΝοππις Ὠἱοαγί. 11. Ρ. 8ο, 
Ἀδ. ἱεροτήτ ροῦ]ης Ρἰπάατις [1ν0. ΕΙ, 

158. ὃς [εφα. Μαπριάεῖ υτῖεμν ΆΤωγε- 
δις σι Γ. 1ν9 {ς. 

το ιν Ἑθτ 

ες, 819. ΑΙ. ----- Φέρμιγγίτετε» 
πες Θήβας Ἰᾶς "Αμϕιονίας: τε λύρα 
ὕπο: πύργος ἀνέστα 1 ΡΙτεῖ αἶία , να]- 
σας Ίοημε ἀειετίοτα, Οοάες ΕἸοτεπε. 
ῥτωβετί ἀνέσταν' Ἀοο 4 Ῥρίυτεν 1πῖ 
νειετὲς εχΏίνετεπε., πρ ε[ει εατ 
τεραάΊαίεπιηςς τείχεα -τε κἂὶ πύργος 
ἀγέστα». Ατοεπι αὐ 1χρθ ἀΙ[σεΠογΕ 
νΙάετατν Ἡοπιετωπι [εαυυτὺς, «αἱ Ζε- 
πας ὅ ΑπιρηΙος Ο, Α, α69. πρῶτοι 
Θήβης ἔδος ἔκτισὰν ἑπταπύλοιο Πύργω- 
σάν τ. Ίεα οατιε οἙη(υ]ε Ῥαμίαπ. τν 
Ρ. 125. Όμηρος ----- Θήβας Φησὶν οἱ- 
κίσαι πρώτους, ἀποκρίζων τὴν κάτω ᾿πός 
λΨ, ἐμοὶ δοκεῖν, ἀπὸ τῆς Ἱκαδμείας, 
Εαρηα]ς νετο, Ογο]]οίς ὅς πιπαεβο, 
Μίπο τε]ιααῖς Ροδτίς, ἀεσαπτατα, 4ξ 
{αχίς Απιρηϊοηῖς ΙΨΓΑ Ππ]οεῖδ, ΠΟΠ ΠΠθ- 
ππηηῖετ ΒΗσπιεγτας: οὐκ οἶδε τὸν ῥηθέντω 
διὰ λύρας τειχισμὸν» Ἰπαυῖι ΕΒω[ίαίδ. θά 
Οἱ. δα, Ρ. 412, 8ο. ἵε ααἰάεπι 
Ίνταπι, ἆαπι πιητῖ σοπάείεπίασ, Απι- 
ΡΕίοπα ομητα[Πε τγαάίοίςτ: Ραπαπ Ρ. 
Ἴοο. Ειωτίρίάμε νετῦα Γεευπάυπη ΓΕΗ- 
τοπ(ίαπι βΡαἰαερῦαιί ο. χττΠ. Ροῖθ- 
σος εχρ]ἰεατῖ: «ρη{, άαπ. Ί}γ. ἄΧΣΥΙ1, 
0. 

νς. 312. Διδύμων ποταμᾶν,] Κε- 
ορπι]οιῖς ΟΓΦουΙ1. αἲοά {π ΟαηταῦΓῖς. 
Οοά. τερείεται, ὀεπο]ίοα [εαυμῖαδ 
ΚΙπσίμς Ώσδο «απ Γεααεπτιοης Ιάηµεῃ- 
ὅα οτεδ]άῖες ΙΠΙΠΙ νἰάεθαπτυτ 8 ΡΓΙΟ- 
τα Ρείπστα, Ώΐτεε ποι Ροῖεταῖ Ἰπῇ- 
ρηϊτί αΡρε]]αεῖοπε διδύμων ποταρμῶ» , 
{εά πτὸς Ἱρία ΄Έπεραταπι , πόλις ἀῑέία 
διπέταµος ἵη ἡΜμτίρ. θΗρΡ]. ν.6ο1. νά. 
Ἔσ. δβραηδεπι. πά ϱαλΐπι Π. 1 Ὀεἱ. 
ν. 78. ευμ]α5 αἆ νει[απι 87 ποταῖα ἀο- 
οερπε, οἳτ Τμουίς νἰαίπος 64ΙΠΡΟΒ 
(ωρια ν. ὅσο, γύας ἀῑπετίς χλογφό- 
ρους" ο αὐίεπΙ ν. 831. Χλοξροτρό» 
Φον πεδίον. ἵπ Πἱἰεαεατεθο ρ. 17, ἕ αἰ- 
εαπίῖ. Βετκεμίσας, νεὶ Ο/αμδοπί ρο- 
τας α ὁραπῥεπιῖο τεςῖρί ἀεοιετατ «ΟΓ- 
τεξ]ο, Ἱεροπιῖς ἐχόπωρος. 1 Πευαταπα 
πτοεσ Ἅ«πιππαεῦις ἀῑσῖε Φλοίρυσαν 
ἑπώραις, ΡἰΩτεῦο ἴεβε ΡΥΠΡ. 



ΙΝ ΕΥΝΕΙΡΙΡΙ5ΡΗΟΕΝΙΗΕΜ5Α68, 

σα. β. πίᾷ ἴαπιεπ «πιίπιαεῦις [οτῖρίε- 
τίτ Φλύουσαν' ποῖα {Ηπί Φλέω ὅτ Φλύω» 
{εά ασηιβσαπαί ἵαπτυπι νΊττηῖε βρυΓᾶ- 
τα: ρτορτίᾶ Πιαπαπαί νυὶς 1Ππ Γατίηϊς 
Μἰμω ὃς Ίεο τεπηαηΠι. 

ὃς. 838. Ἑτέρας ἑτέραις µεταµειβο- 
μένο, ] ἰτα νυϊρατυπε βατπε/. Ρίο]. 
Κῑπρ. Οοάΐοεφ {εφυιῖς πα εοείῃ 
ποὰορ Πας {ετίριδ ρτοίῖαπε ἵπ [εἰάει- 
Φῦις: οηῖθα Ἱερεῦαπε, “Ἐτέρας ἑτέροις 
ὧ. Ε]οτ. Οσἀ, εχἠῖσει: ἑτέροις ἑτέρας 
µεταμειωμέρο». Μεταμειβόμενον ἵΏ ἕμ- 
ϱ{ρίά:ς ΟΗΤψΠΡΡΙ Εταρπιέπτο τοβιτεῃ- 
ὀμιω ε[ε, 1 4Ἡσο βαγπεβις, τοι 
{εαυυευς ἵπ Έκς. Ῥ 417. νυ]σανιτ 
διακριόµενον" πέεαὺε αἱεοτ (σαίακεν αἆ 
ΜΗ. Απιοπίη νΙ Φ. σο. Πῖ ἀμο βς 
{στιριυπ τερετεταγῖ αριά Ρῥήυπ ιά. 
Ῥ. οἱο ϱ. ὅ οἡἩ. Ὁ ὅ (1εμ. 4ΐεκ- 
ἁαπᾶτ. 1. Όττο Ρ. 75ο. 53. [εὰ Ὀῖς 
ε Β)ήοπε [πα ττουΠοτῖρΠι, Ἐν τίς 
οἰέχαπι α]αά ΒΙωπατεβο ροτετῖε τεβΙταί 
4ε Ρἱασῖιις ΡΗ]οῦ ν, ο χιακ υδὈί Ἱε- 
Ρῖτυτ αεταμειβόμενα. Άβιδιοτεο νετ[ως 
Πς Ἱπιορταπάος ἀΤΌΙΙΤΟΙΣ ------- θήσκει 
δ’ οὐδὲν {/ Τῶν γιγνοµένων" µεταμειβό- 
μτνον δ) { "Αλλο πρὸς ἄλλου { Νορφὴν 
ἑτέραν ἀπέδειξεν. τι π ΤΠ] Ετοριπεη- 
τυς ὀυορας νοτῄρης 6 φεχίο Ρροτιετᾶῖ 
Ειηρίτίεο ϱ. 36ο Ιοεμρ]ετᾶΓί. 

Ψς. 841. Ἡγοῦ πάροθε θύγατερ' ὡς 
τυφλῷ ποδὶ Ὀφθαλμὸς ε[σὺ,] ΛπαραΒ- 
Ώυς ο] Ιπι εται ἵηπ (οουπ:] (948: προ- 
πάροθε ΒΙΥΠΕΓ Ιπ πάροιθε τεέῖε τ18Ώ5- 
πιυιαν]τ.. Που ταριςι Ετεφυεπίαῦε» 
1)]υά Πρίς]. Μτίβους Πίε Όα- 
ευ]ᾳ5, οαρ]ίεως ΈἹτεβα ἀατὰς (όεφὰο 
ποίαπι (αρ Βαπιρίης αι δίαιὲ Τπου. 
1ν, 542. ὅ Επεερ. δραήῥεηι. 4 (α)- 
Επι. Ῥ. 639.) σαειτατίς {οἰαυῖαπι, Τ τα- 
σὶοῖς ἀἱφρ]ιουῖτ » ααὶἱ Εἰθιπ Μαπιο 
ἁαπι οσο ρατῖ ἀμσεπς ΌΏταοος {6- 
ουυπιατ δεπεεα Όεαά. ν. ορο. Τΐτε- 
ας Ιγεπιμ]ο ἰωτάμς αεεε]εταῖ ρεπα, (ὐ- 
«Ίπείφμε Λαπίο ορ οἰζαέμτα ἴταθετν. 
------ βαϊτίατφμε ἠλμῖπιαϊ αΙπΓας ο δΙᾷ- 
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με, ΤΗεΡ. κ, ν. σο7. Ὁτ Πῖς αριά 
ΣΕιωρίάεη , Τιτεβας ΙΠ [οεΠΔΙΠ ρτοςῖς 
δρυ Φορ). Απιῖσ. ν 1οοο. ----- ἤκο- 
μεν κομὴν ὁδὸν Αν’ ἐξ ἑνός βλέποντε τοις 
τυφλοῖδι γὰρ Δὕτη κέλευθος ἐκ προγη- 
τοῦ πέλει ἵπ Οτο ΦΙοδαεο Ρ. 499. 
ἀῑχίι Ειρίφές, υφλὸν προηγηήτΆρος 
ἐξηρτημένο». Οασὰ Ιδιάςπι ΡτοχΙΙμΠΒ 
{εηιίευΓ» 1 ακοδαίμογος (σγοιῖο ιτουεῃ- 
ὀυιπ, Πο επεπόαπι/! νείογεπι Ἱεέτίο- 
ΠεΠΙ {εΠ[Η νασμαπ] ᾿Α. δαιμόνων. ουτΓῖ- 
βἱ ἀεδιστας, Εὐόαιμονῶν' [επίω αριι[ᾶ- 
πο φεηι οἰέι υἱάεγεῖΗ 

Τνφλον προηφήτηρος ἐξηρτήμέο)., 
Ἑνδαιμονῶν ταῖς συμΦοραῖς ἑλοιδέρουν. 

Μονί Φδορδοείεωα, Τυφλὸς τῷ τ) ὧτα , 
τόν τε νοῦν, τά τ’ ὀμματ' εἷ. {εὰ., ριᾷ- 
τοτ Ειωγρίάεη, πεπίπεπι, ουῖ τυφλῷ 
ποδὶ ἀάσεπι ἀεώεεῖτ αἰτετῖήφ οεΙ]ΗΠις 
πε ευ! (8πιεη Π]αά (αβρέαπι (ε Εν- 
τιρί 6 Εωσίεπι, ους σο/ἱερι Οεἱεῦειτ. 
1ο, ἶαο. Ἠεἰ[εηῖμς αἲ ., Ε, Έ. ι, Ρ. 
432. .ενε οπἰάείη, πο περ]]- 
Ρευάπ (αππεῃ, ὡς Π]αά Ρτίας Ίπίει- 
Ῥτειες εερίΠε Ρετρεταπῃ: Ποί Πο ἵπ 
οπάεπι Ρεγιοάο Ὀἱς «ο]]οσαῖητ ὡς, αἷς 
ἵοτυπι Πρηίβσαι οὕτως" ἴὈί 1 πα» 
ες, τα ἵμ εοεοὶ Ρρατεπίῖς ϱἳ ΤΕΡΊπΕΠ. 
Εοιτ ἄστρον Ὠείσεπ ἱπιε]]σίε: ἑλίκὴ 
μὲν ἄνδρες ᾿Αχαιοὶ Εὺ ἆἅλὶ τεκµαίρον- 
ται, ὕα χρ)γῆας ἆγινεῦ. Αχαϊα ΡΙιΦηῃ. 
ν. 47. δερίειι 1ίαπι [εἰίαε εετίαπἰρς 
Ἰωίπε βρπωπι»Σ Όμα ἆμο Ρε ᾖβιᾶης 
σταῖαε ἀαπὶ οεἰα εατίπαε. «Μαπιήμς 
1. ν. 908, Ἠίπο ἑλίκωπες ᾿Α χαιοὶ {8- 
ουπάμΠη (ταίηπιβείςο8. Οειε. 
τυπῃ ὡςν ἵη τ8]0υ6 Ρίο εὔτως Ροβτυπῃ, 
η αὐ αἰτετο {οουτηδτΥ, Γογυ] {ο]ες 
ὥς, Ἱπ βΒἰαιοπίς Ῥιαάτο Ἱεριιτ Ρ. 
441. υ. ἆς λύκοι ἄρνα Φιλοῦσ, ὣς 
παϊδα Φιλοῦσι» ἐρχσταί. εχρτεβιι «Ατῖ- 

-βαεπε. ει. ΕρΗϊ κκ, Ὡς γὰρ λύκοι 
τοὺς ἄρνας ἀγαπῶσιν. οὕτω τὸ γύναια 
ποθοῦσιῳ οἱ γέοι. Ἰποαειτί Ροξιςξ νετίας 
αποϊηυίτας Ἰεέχας Εαῑς Ἰπ θομο]ϊς αἆ 
ον. Ἡ. απ, ν. 963. ΡτοΏας 19 πυρετ 
εὐ]ῖδ, τα εται Ιπτετροίάτῃς ἵπ {,ειὰ. 
οά, ΦΡίάΐ 1ω Υά11. Γλολιτ, Ρ. 53ο. Ρ. 
Ἔτο κῑνα 



πα «ὃ ΛΑ ΡΙΝ ΟΥτΛλοταπσινρ ος πα 

κιδυγεύει, ὡς πρὸς ἀστρογομίαν ὄμωπτα «ἄστεως τεσερῖε: ος 4ποαφπε Ροίµετας 
πέτηγε», ὣς προς ἐνχρμόιο) Φορὰ) ὧτα 

παγἼναι (Οαἱήπαεβ. Ώ. ΟΕΓΕΓΙ5 ν. 121, 
Ὡς αἱ τὸν κόλαθον λευκέτριχες ἵπποι ὥ- 

οτι Γέσσαρες», ὣς ἅμιν 
κ΄ 

Ἡς. 8941. Δεῦρ, εἰς τὸ λευρὸν πέδον 
ὕχνος τιθεῖς᾽ ἐμλν, ἱἹρόβαφε, ] Οαία τε- 
εερτι!Ώ», ἂπ οοβ/ω]το, νΙοίαπι ε[ὶ 
Ίπ Γάῑίοπε (σγοί τιθὲς ἐμὸν, πευε 
ειἶαπι Ἰωησεπάα {μπι δεῦρο ----- τιθὲς, 
φει τιθεσ’ τ δεῦρο πρέβαιε" Βαγπε[. 
πεδίο ἵπ πέδο πππτανΊτ: (αἱς ογεάατ 
δεαἰίσετωπε Ίεσι νο]αῖβε: Δεῦρ' εἰς τὸ 
λευρὸν πεδίο ἴχγος θεῖσ᾽. ἐμό. πιω]τα 
"δοαιίετο Ῥαγπεβις ττουίεν αὖςξ, Π- 
Ὀτί ουμἱωσάλ πιαγρίπε ἀετ]ναιᾶ νΙΤΟ 
Μασίπιο ποπ ἀεδετεπι ἱπωρυταγ]. 

Ὅς. 845. Ἐζλήρους ------- Οὓς ἔλαβον, 

οἰωνίσματ” ὀρίύων μαθὼν,] Ειαιθίις 1Π 
Π. 5. ρ. 317, 52. Ἑθριπίδης ἐν Φοι- 

γίσσαις καὶ μαντικας τινας ψήφους Ιλή- 

ρους καλεῖ, ἃς, Φασὶ, δέλτοίις πάρεσή 

μειοῦντο, ἔν τε πτήσεσι» ὀψίθων καὶ λοι- 

ποῖ. Μορίας Ρἰπάατο Ἡ 1νν 318. 
3ο. ἁῑσίτατ Μάγτις ἐρίχεσσι καὶ κλά- 
ροισι θεοπροπέω» ἱεροῖς. Εὶο αραὰ ξη 

τρίάεη Ἰλήρους Εσ δραηδεπι. αὖ ζαἱ 
Ιπ. Ἠ. ἵπ Ρα]]. Ρ. 6σ6, τεέῖε ἰαδείίας 

αατἰοἰπέοταπι Ἰπιετρτεϊατήτ, (απίέτιης 

τασιεη [εαυυτυ8 ᾱ ὁεαἰσετιῦι Ώος 
Ὁητεπίδπῃ ῶςο Οαῇ15. ἵπ Τζ Ρ. 1σ8 
Φεαιαπίειῃ Υετίαπι εκειτοης [)ε/- Ηε- 
ταἰόις τ Ὀιστεῇ, κκ, Ρρο[ηῖτ οὗ µαγ- 
τεύοµαι, ΕΠΠ18. 

. νρΝ ο μλνάς 
ὥς ο ἐμον κάμει ὃς, 8ςο. 

Οοά4. περετίάπ Βτιταπηίείδ, Ρίετβις 
ἅ Κιπρῖις επιϊδεητ: Πὶς «οπ6Ιηµης 
Τ,εἰάεμίες. δοτίριωτα Οοάΐς: Ε]οτ. ὥς 

τ’ ἐμὲν πο πὶ ηαἰάεπῃ {]]απι ΙπάΙσ8τε ν]- 

ἀερατάτ, απ Τεριᾶ{εητανΙ, [π 
νετία ργᾶσσφεπεῖ αααπῃ ρετρεταη νυ]- 
ΣατειΗΙΓ ἄστεος ὁδὸς, ο ΜΙ. δατπεβς 

αρυά τοτίµπι {πνεπίτς, 

«Ν9. 854. Ἐξώρμισαι σὸν πέδα. ] Ἐκ 
ἀῑνετῆς Παυς ταπὀθπι Ιοέείοπειη εἰεαί » 
τενοσατασι εχ Εάῑτ. 4ἱάἱ ὃς ΒοαΠΙ. ρτῖ- 
τια ΠΗετυαρί , Ἱερετίαπι ΙΠ [,ειά. Ἡ. 
Ησξςε, αιέοτίιαῖίε πιµπίτα, 1εέίο ἤοτ- 
πεί (αἰτεπι οοπἰοέέιτα, ἐξωρμίσω», 
αυαω εκµίρεηι Ρίετβων δι Κἰποιμν 
νιάεθατωτ απ[εροπεβά», (απίετὸ ρτο- 
ρδιμῃ ᾿Εξόρμισαι ριύέπι Οο{ᾳ. {ος 
Αα, ἅ Εἰοτ «δεὐοα[ίαε ]εξξίοπειη ν 
Ἐξορμίσαι, ἐπ ἱπβπία ο αθίνα [οτπιᾶ 
Πο ππαρὶ αἰτετα ρίασετο [ογιρῖι Δαΐ- 
κ» Πἱετίμς» [εά ἵαπιεπ, αἷξ , ὉεΡΕΙΙΕΠΙΕΥ 
»» επἰ[πιο Εγρίάετα [ογἱρ/ῇῇε ᾿Εξώρμι-- 
σας σὸν πόλο. Ρτορε επίπα ἵπος αγπῖεος 
2» ἐπί ἵωωι Ρεάεηι {. ε. ῥτορε ἰαπι 
», αά ἴμος απιοος Ρείετι ἔίμη ῥετι- 
ΤΣΗ αςΠομοἢτ εσίτας 1Η ΔΡ. 
Οσά. Ἑξορμίσαι, λείπει τὸ ἐστὶν, ὥστε 
ἐξορμίσαι σὸν πόδα ἐστιν ὃ τὸ 
ἀπαρέμῷατο» ἀντὶ τοῦ προστακτικοῦ., 
ὀντὶ τοῦ εξόρµισο», στήσο». ------ ᾿Εξώρ- 
µισαι σὸν πόδα πΙΠΙΙ πηρεάϊτ ααοπι]πας 
τεάβαβπηυς, ῥΛτοπιουἱ[ϐἱ ῥεάεῖι, ο Τίγε- 
βα, Άτοβε αππϊεος [ος «Πε[εῦγς Ιπ 
ὉΌποδξρῃ. ν. 674, ------ δεῦρ᾽ ἀπεζύγη» 
πόδας. 

ἀπήρη, πούς τὸ 
πρεσβύτου, Φιλεῖ Κειρὸς θυραίας ἀναμέ- 

γει κουφίσµατα.] ΒΡΜΙ. ΜεΙαπεβιροη 
Ἱπτετρτειαὂαιῦσ : Ομία οπιηῖς εµγΓις 
ἕδ ες /επίς απιαῖ επ πιαπις αἰίε- 
υατἴσπενι. (Οἱ ἀῑσίταν Ώυτοθεω (α- 
η: Λία οπµις βτε[]ιω ῥετημε {8- 
πὶς /0ἱεἳ ήαπις αἰἰεπῶ ἐπρεδίωτε Ιευά- 
πίπα. εκ Πὶς ἀμασις νυἰματαιι πιωχί- 
πιο «οπυνεγβοπειῃ οο: ἤρτυπε. Νες 
Καἰαίίετο ποςµς Οτοιίο οωγτις ἵπ μας 
(οὐε ἆ (ρµσαῖς. ὃδεά ουσ οὔ[έστο ρ{ 
πι]]εηίς αἱ115 ἵω [μα ουίειε. ΠΠ Πο- 
τυπ σοιηπιυῦῖοις α[απάθς ΠΙΑΠ{ΙΙΠΙ 9 
εἰἴσετειατ ἀπήγη, {επί ἴπ[ίατ ρεᾶῖς 
ἀε[άειᾶπς χειρὸς θυραίας κουθίσρατᾶ » 
Απηγη» [γε εατρεπίμη ἑορεοὸς 

εµ 



ἹΝνΝ ΕΥΝΕΊΡΙΡΙΣ ΡΗΟΕΝΙ5ςΑΆς, 

Του. ῥίαωβίτυπε, νε «οεβίομίιήη ν Πέ 
ταμεῦαπε νεὶ ῥουες: νιὰ. δεῥε[εγας 
4ε Κε Ψελίευ]. 11. ο. χνΕΙ, Ρ. 2209 
901. 6. ΧΙΧ., Ρ. ο5ῶ. ἵαμγις ὑποδμη- 
θεὶς ἐρύει πολύφορτον ἀπήνην, ἵηπ Μο/ε)ὶ 
Έωχορα ν. 81. Μίτος Ἱίασςυε εὐγ [ος 
41ο νει(ας στοιίας, τ8πµαπι ρΓ ϱ6- 
τετῖς οχἰππίαπι {εηεοπιίοσι, (μἱ8 ἵῃ Εχ- 

“πευριίδ «εοἱιοσανεπῖτς αᾳπος, {Πο 
{οτιριῖ Ρρτοαάϊετυπι ρτἰπηῖτας, ερο ομί- 
ἀσιπ οὉ «Εωτρίάε Που Ἴοσο ΠΠα[1επι 
ου Πο8.  Δοά Γα[ρίσος Ρτο[εξϊῖο Ππέῃ- 
ἀδιπ Ες Ἱπβήετες Οσα1σῖοις «ο]]αείς 
οπε/αμίσταιη,  ΕΙεραποβῖσια «οπ]εξει- 
ΓΑ ᾖο. Ρἰετ[οπο νεπ)τ ἵη ΙΠΕΗΙΕΠΙ» «Ο{Γ- 
τιπεπόμπι εχ{μππδηίς 
Ὃς παῖς τιθήνής, πούς τε πρεσβύτης Φι- 

λες 
Χειρὸς θυραίας ἀναμένειν κουφίσµατα. 
4 Εετεῦαι εαιῃ ἵπ τεπῃ ε δορθοεμἰς ΡΠΙ- 
1ο8ὶ. ν. 7ο5σ. Τότ) ἂν εἰλυόμενος Παῖς 
ἅτερ ὡς Φίλας τιθάνας. «ε[εὐγΙ. Ασαπ. 
ν. 72. ἅ {εαα. Γμπιεῃ. ν. 48. Ὁτεκ- 
οιτεπίατ αΠ αἆ ρεινε[ραπάαπι σεηι]- 
παπι Ιεέίοπεαιπ » ἀἰσθπι αιῑά ππ]αῖ ῥτο- 
Ῥαθι1ε Εαοτίε νιαπη, Ευτρίάϊφ, πα ὐῖ- 
δι Πε ἀπήνης ππεπιῖο, ος οοπ/4ε- 
τατίας [ρεξαηεί Όυττα πια]]ετες ἆς- 
{εεπ{ίατᾶ πἹαπα {οἱεραπι ἅ ο ῖπι {10- 
Ίενατί: ΟΙψισππεβτα 1 Πρ. 1ρίς. 
Ἁπι. ν. 618. ἵκαί μοι χερός τις ἐνδότω 
στηρίγματα, Θόκους ἀπήνης ὡς ἄν ἐκλί- 
πω κολῶς. οοηε ν. τοο., ἃ 6οο. Εα- 
ἄεπι ἵο Εωπρ. Ειεᾶτα ν. 908. Ἔκ- 
βήτ’ ἀπήγης , ἜἙρωάδες, χειρὸς ὃ’ ἐωῃς 
Λάρβεσύ, ὕ) ἔξω τοῦὸ’ ἔχον στήσω πέδα. 
υὈί στήσω ους Ιῃ θήτω πιπίατεπας, 
νε] ἵπ βήσω, ΠΙΠΙΙ «Πες σαιίς ὁοσμῖι 
Ὠοδ. ως. υὰπ Φίανεεπ ΜΙίος!Ι. 
Ὀυξ κ, ῥρ. ο8. 46/Εὐγίως Αρας. ν. 
οις, ΟΙγιδιππε[αιη Εασῖε αἲ πιατ]- 
ταπι Ἰοᾳεπτείῃ , ταρᾳµῦπι ΑΠατίςο 
Ῥηίνρασι ακαῖ ἶαιη αὐ{ιοβιέασυς 
"Εκβαιν’ ἀπήγης τςδε, μὴ χαμαὶ τιθεὶς 
'Τὸν σον πόδ᾽, ἄγοιξ, Ἰλίου πορθήτορο.. 
νοσιπῃ αἱτππαίς ἴπ πορθήτορες «ΟΤΤΊΡΕΗ- 
Όσπ, οΥΡΙΙΤΟΓ. Τείροράσος ΑΡαΠΙΕΙΙΠΟΙ 
ν. ϱ27: μὴ γυναικὸς ἐν τρόποις ἐμὲ 

φα 

ὝἌβρυνε, ἵπβια ἀῑςΙατ η οοάσπι ὄτα- 
πιοιε Οα/απάτ ν. 1048, Εκβαν ἂ. 
πήγης τῇςδε. Λά ΡΠΙΟΤΕΙΏ «4ε[οὐγΙέ Ἰο- 
ουσ Ειτίρίἀεα ἀθεάίτ ΟΙαῇΠ. «4νγε- 
[ορίις ΑΠΩ. Ρ. 354, ποῖς, η ρι- 
το, «οπιποά η Ἱπίεγνίτυτα, οα/ρί” 
οαῦατ Πίπο ποῄτο, αυ ριᾷ πιαπίδις 
εΠ, ΡιαπΤαγαπ] Ιοςο «οιγίρεηάυπῃ : 
Ἐκβᾶσ᾽ ἀπήνης, πούς τε πρεσβύτου, Φι- 

Λεί 

εωττι πιηίεν ἀε[εεπάεης . ἕν ῥει [είν 
πιαπιι «1ε[εγαπὲ (νεὶ ἀεβεπὶ ) αἰἰετῖως 
/Γωμευατί. ος ρτῶ[ειεῦαπῃ, αιία τη - 
µεθρτο Εαῑτ ρου Ππιαπ νεμΙου]υιῃ ᾱ- 
πή»η. ΟὉποπίαπῃ (8ππεΠ ἄπινη ν]τὶ {ο- 
πος νεξ Ώποφιο Ἱεσυπταγ, ὃς νε]ἰς 
ουἷο Γίτεβας ρατίειῃ εοπ[οεςΙ{Πε νἰἀε- 
τατ ἸποδΓίδ, Πποπηι]]]ς ππε]ίος ν]άερίς 
τΗγ {οΠρίάία: 
Ἐικβας ἀπήνης πούς γε πρεσβύτου Φιλεῖ 
Ῥες εετίε [επὶς ἀε[επάεπ{ εατρεπἰθ 
/ωῤίευατί ἀε[ιΙεγαϊ αἰτεγίμς Ίπαπμ. Ῥτι- 
ἄεῃτες Πτεγοτάπῃ 1π επεπάαπἆο οπυῖ- 
ους νεματοΓθς, 4:οςδ αμάασιρις Ἰ]]]ς 
Μαἴϊοταπῃ ρεπιίαπι Οτίσ] πρῃ ρο[- 
ροπο., ππεπ]ποιῖπι ΤΠ, Οππίετιη ἐκ- 
γόµου τεξϊῖε εοτιρχΙΠὸ ΡΙΟ ὦς 7οµου Ίπ 
4ε/εὐνΗΙ ΟΠ ΕρΡΗ. ν. οοἱ {6'πιηιο 
αραιό ΙωηβΗεθιήπ ἂς Ν. Ρ.Ρ.τιό, Τσ. 
ΡΙ0 ἐν τελετῶν, ὡς τελετῶν {6ι1ρταπῃ 1Π 
ΟΙσεπᾶ (οά, τερευΠο (εἰεδειί. ΕΗείι- 
ΠΟΠΗ 

Ὅς. τό. ------ τί µε καλεῖς σπονὺῇ, 
Ἱκρέον: ] Νο πείσίο, τί µε μαλεῖς, Γ1ο- 
Ῥεηυσιςτο Ἱερί βο τεξο (ςΠριμΠι, νε- 
ἰάτ ἵπ ΟΑτίορῥαπις Διοίς. ν. ορη. 
ῥασε. ν. 954. [η Εαυίι. ν. 15ο, να]- 
δαίυνς Τί ἐστι, τί μὲ καλεῖτες τεβ- 
ταεπθιπι εεπίοος Ἱ{ στῳ; τί νε, τί 
µε καλεῖες Α. Δεῦρ' ἐλύ', ὕα πύθῃ. 
ιο Περί 1π. ερίσταπη.. Γἱοσεπίς 
1. αξτί, ναι 31. "Ἓρχομαι αὐτόματος 
θή: τίµε , τί ρε καλεῖς' αἱ Εῖς, ποη πυΠ- 
αμαπῃ α)ἲοί αποσ ας τέρτοὀυσίεατ: αασά 
ἴπ Εαῑπίοποε «Ετ[ίεη. Γαοίεαασι -α 
Μεἰβοπιίο, δή τί καλεῖς µε, µορέ: ας 
ΨΟΤΟΟ. σαν εὐ{ωτάμπη ο{ξ 1 ῥΓσοες- 
λα) 1ε 
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ἔενε Ῥροχίπιο: προτκόφας ποτ ἔφη, 
χαρὶ γαϊαν ἁλοίσας Βου αὐυπ ο: 3- 
ου ποπ {τ, οοτησἰ ἀεριεταί ἵη χερὶ 
ὃν ἀλοήσας, Ἰὰ εί παίσας, τύψας' 1ΕΓ- 
γαι ίαηας ππβίτοπη οἱ]οφαίεωτ.  Όε 
οοάσπι Ζεποπε ᾖ1,αξτι. ὃ 98. προσέ- 
πταισε υκὶ τὸν δάκτυλο» περιέῤῥηξε: παί- 
σας δὲ τὴν γῆν τῇ χειρὶ, Φήσὶ τὸ ἐκ τῆς 
Ἱιόβης, ----- "Έρχομαι, τί α΄ αὖεις : 
πε Πυς οπἰάεπι σεηµίηαπΙ» Ἱερε: τί 
μ’ ἀθτεῖς: Πος τταρίεώπῃ, Ἰ]λιά ποῃ 
Ίτοπις ------- 8εἀ, αὉ ἹπΠίτατο πε Π[- 
ππίσσι ὀεβοξαπι, αρυὰ {γίρίάςη ηὶς 
{οτὶοί πιο] Ίσως 

τί μ᾿ ἐκάλεις σπουδή, Ἐ ρέουν» 
ιω πιο φυσαραςξ τέεπιρᾶς Πα ρις:ε- 
Γἰευῖῃ. γεί ποπάµπη ρετεεζϊ Πὶς τεφυῇ- 
σίτυτ : τεέξτε Ἱερίτατ ἵπ Βωτίρίαϊς λες, 
ν. 1153 []αῦΐσαι λόγων τῶνὸ', αλλῶ τί 

μ᾿ ἐκάλεις, τέκνο; Έιτεβᾶς αἲ ΟΕ41- 

Ῥαπι ἵπ «ορῥοε Οεά. Έγτ. ν. 449. 
Οὐδ' ὑκόμην εγωγ᾽ ἂν, εἰ σὺ μὴ Ἰκάλεις, 
ο] νοσα!1ς ἱπάέα οπή αριιά ῶτ- 
Ρίσοφ [Ώρεπαπιστο», (επηρως ΙΙ] 1η 

αἰιατηπι με ρεγνοτί[α ταπ/ητατέτυΓ» 

ε[οοῖς: ἵπ δυρῥοειἰς Α]. ν. 11ο, {οτ]- 
Ῥεπάωπη : 

Ποῦ σὺ ᾿στρατήγεις τοῦδὲ; 
Ῥτο στρατήγεῖ. ΒΙΟ κλύεις ΡΙΦτυ]εγῖπι 
1Π οἰΩσάειπ Οσα. Τχ:, ν. 412, ------ 
εἰ καὶ μὴ "χλνες τῶνο) ἀγγέλων. Ῥτο 
μοχθεῖς 1 Πέραν Τόπο ν. 98 2 
μόνη ᾽μόχθεις ταδε" Ρ:Ο ὀρκεῖ ἵη Ὠα]5 
Ηιρροἱ. ν. τοῦ», Εν τοι) δέκει σι, χρήν 
μὲν οὔ σ) ἁμαρταχευ. Τειπρας ]ίαά 
Ἱπιροτεεξεαιπ Ποπ [απε ἀμοιίο 4 1)π τε- 
Ροαί ὀσροκι ἵπ Φορ. Απιιροη. ν. 

1οο6δ. αδῖ ἀϊσεπεῖ Ἱέερῖς Οὐκου) προς 
γε σῆς ἀπεστώτουν Φρενὸς, τείροραει 

αυρωγ: [ουγὰρ ὃ ὀρθῆς τὴ)δ᾽ ἑναυκλή- 
ρεις πόλυ. νυ]βδαιυτ τή»ὸε ναυκληρεῖς, 
{ωργα Ἱερίτας ν. 17α. ἁγίκ' Οἱ 
δίπους ὤὥρθου πόλη. Ες πῖμίπυιπ 
αυοά «4ε/εγίο Πε τεβιτμειάαπι ποι 
οοιππιοπι]η!ς πεο ἁΠιπ]ε τάπ1εῦ [π 
Ῥιοιη, Ἱπέίο ν. 235. ᾿Εγὠ δὲ τολ- 
μῦν οουτῖβε, {οάες: 
Ἐγὼ ὃ ἐτόλμης'' ἐξελνσάμην βροτοὺς 

Ἴοῦ μὴ ὅδο. Ηὶε ρἱετίσαυς (πεπάίφ 
πιαςβ]ηα φυἰάεπι αἀμιουσί ροτετῖε»; ὃς, 
Π αι αὔσιτος, αὐπονουίταςς {επι» 
Ρε επίπι Εωθτε Πτεταιοτεδ, ὃς εταηΏς 
ας {π απηϊς, οὐί νε]ατῖ (οορυ]ς αᾱ- 
μάτεπί ναἱματίς Ἱεξιοπίθυς. Ααρπιεη- 
τα αὖ Αιτιοῖις Ροδεῖς πο οπι/τεῖ ΙΠΟ- 
πως Περ. Ώιπωει Μι(σεΙ]. Οτῖτ. Ρ. 
α67. αι 4 {6ΓΙΟΙτ ρ. 946, ὅοο που ῥτί- 
πεί ογία[]ε Ιποπεπιιςν τε ας οπ]β[Τες, 
Οὐ{ τεςεζρΙογυπι {[ΟΓ)ΡρίΑ Ρετραῖςα ]ε- 
Μπας, πια]ία ταπαυαῖπ πονα πιταπιὺτι, 
ους ὀμάμ αἱ] νεπετάης η ΠπεΠῖεΠη. 

Νς. 857. σ8. σύλλεξαι σθένος, 
αἱ πγευμ’. ἄθροισο), «δπος ἐκβαλὼν 

ὁδοῦ. ] Οοάεκ Εἰοτεητ. ῥ!σ[ετῖς ἀπὸ 
σ) ἐκβαλὼν ὁδον' Πῦτατας Ιπνέπετας 
ἅπος, Ομοά, οὐ ποῦ Ιπίε]ροτες, 
Πϊο Πποάο οοττυρίτ: ὧπος επἰτη Πίο ἴπ 
ποηπιἰῖς Πυτὶς απιιουῖς Ἰπνεπίμαι 
πποπβτατ Ε[αιρίως, ΔΒΊΓΠΕΠΟ Ίαπῃ ςἷ- 
ἴ8εαδ, ἅ Ρἰετίο, αἲ Ιἰ. Ἡ. Ρ. 288 
99. Ἰπίο; ὅπαξ λεγόέµενΣ, Ομ ΔΙΏ 
ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΤΑΠς Εωηρίάσεα, ΒἰαρηΙ]5 
ἅ Η,ρροὶ. ν, 8ο, ὃς 117. ἀεί]νᾶ- 
(85 Εώριπίδης Ιπαιῖτ ἆπος οὐδετέρως τὸν 
κάματον ἔφη. δεΡοΙ. Ιωίρ. ἄλλοι δὲ, 
ὧπος , τὸ ὕψος. ἱοτῖρίετοί, ΟΡΙΠΟΙ ν 
ΟΠοπηπιαεῖσυς : αἶπος , τὸ ὕψος. Ἠε[γ- 
ομής: Αἶπος κάµατε, ἢ ὑψηλὸς 
τόπος: 1δι Οε]εσειτ «ἰνρετή Ποαίτησα 
οσα δι «θευοια[ίαε ποτασ ἁιτυ]ῖτς 
«ο. ΔΒεπίε]ως αἱ (αι Έταπι. 
ᾳ6οσν. 566 ρεγῦποες Πῖα ποια αά ἕα- 
τ{ρ. εκ Αἱς. νοτ[αη σοο», Όβρι ροτυίς 
αἶπος α (ταηπησ"ῖος ρεῖ κώματο» εχ- 
Ροπί; ρτοργία Ροτοβοτο Γιάρνασιον αἷ- 
πος ΙΕυί(ΗΥ ΤΠ Τύερετ. νιῖς ν. 148. ὃς 
1Ἡ Φύπηηαε δεςυτὶ πύργων αἶπος. 0 0:8η5 
εὐαινις ὐῑέπῃ αἶπος ἵπ Ειτρίάα» 1ο- 
οο ἀεῄσπαιο Πμηιβσατε Ρος καµατο 
ποο (ΑπιεΠ Ίῃα νοκ Ίοεμπ ποη Ιπνθ” 
πι: Κάπος Πο Ρ]ετιαιε Ιεσίβε ν/άεπ- 
εαγ Οταπιπηβτῖοῖ, εαπΙ νοσεί [ρεπ- 
ΠΙΕΙΟ. ρε πνεύμα Ἱπιετρίειαπῖε εΟ 
οὐοά Ηοππεγι ἀἰκεταί κεκαφήστα ὂν- 
ωὸν ἄ 1ῃ 11. δν ψ. 467 η] ἀπὸ δὲ ψν- 

χην 



ΙΝΤΕΝΕΙΡΙΡΙς5 ΡΗΟΕΝΙΦ6Α586 4ὲς 

χὺν ἐκάπνσσεν' οααοά (σταπιπιαεἰςί γε- 
ἀμπι ἀπέπγευσέ τὴν ψυχή)’ νε] ἐξέπνευ- 
δε. Τερῖτι Ἰο Τε. Μ{ Ομ 
Ἱάπω, πνέω" {ορίεται {οτε Ἱατύω, 
Ἡοππειεα ταπῖυπι ΑΠάτοπιαςῃο Ραί[α 
Ευεται απἰπι ἀε]ουῖαπῃς Ρ8υ]ο. Ρρο[ 
εαάεπι Ἡοπιεγης, Ἡ ὃν ἐπεὶ οὖν ἅμ- 
Άνυτο, καὶ ἐς Φρένα θυμὸς ἀγέρθη, ν. 
471. Όαπι Πῖ ροβτεπιῖς οοηραταί 
νε!ῖπ Ευπ]ρίἁάσα, δύλλεξαι σθένος, Ἱ αἱ 
πγεῦ’ ἄθροισον, οἱ [εΠρβΠει Εητίρί- 
ἄες ΓΚάπος τ) ἄθροισον' εοπιπιοᾶῖα» Ίο- 
εὔπ περετίτει ητα τοτῖες Ππεπιοταϊα 
Ώιγίως νε] απίπιαε Πσπ]βςατῖο , 4παπι 
ουιάεσι ἵπ {εφιεηείοις κᾶπος ἐκβαλὼν 
ῥροῦ. Αραά ΠΗεβερήιπι ἱερίατ: Κά- 
πουπλος, ῥάρυγξ. τεβιταεπμΙῃ Ρµτο: 
ἠζάπου νεὶ ἹΚάώπου» Ίλους, Φάρυγξ. 
{ο Γριγίις νε] τε[ρἰγαοπϊς πιεαίμηι 
ἀιχίπε , Φοβῥοε]επι που ἀεάεσει. οἱ 
Ἱάαπος πο[ῖτο Ίοσςο ρεπΗῖπασι, βρηϊβ- 
σαθῖτ: τὸ ἀπὸ τῆς ἀδοῦ ἄσθμα γενόµε 
νο», ααοά Ἱεριατ ἵπ δεβο]ῃς: εα ἠ)- 
πετε εοπἰγαξαπι Ια[Ηιάίπεηι, γετιῖτ Ἡ. 
δίερῥαπ. Ιπαίσο 1 πεί. ν. "Άπος. Έτατ 
Ῥτα Εαιἰρατίοῃε {επεκ Δύσπνευς, τι εβ 
Ίῃ ὁορό. Λπιϊςρ. ν. 52ο. βεβαρημένος 
ἄσθματι θυμὸν, «Αρο]ίοπ. Ἰθυ. τ. 
1256. ἔτ' ἄσπετον ἔρ καμκτοιο "Ασθμ’ 
Εὐαφυσιόων 1ΠΙ » 4932. Ευπρίόεαπι » 
πγευμ’ ἄθροισο» Τεγεπιή νεῖρι εκ Α- 
ἀεὶρᾳ, ΤΙ» 2. 25. εΠ απίπιαπι τεεί- 
Δε. Εωτὶρίά, Ἠεις. Βμχ, ν. 6χ6, σύλ- 
λογον ψυχῆς λάρε. 

9. Άτο. Κό 

ρῖωςς {εὰ ἵπ [εουπάεπι ΒεΠ]. αηπί 
ΜΌΙΙ, ῥτο φοῦν Ἱτερίτ γᾶν' πος ἆε- 
ἵπσορς νἰοῖπιιῃ Ετίαπι νοσαρυ]μπι ςΟτ- 
αυρῖτ Ίπ΄ ἘἜρεγβειδα»ς ἀππι τάρειμι πΏ» 
τατυπι Ίῃ παρεῖμαχι. στοαπαπι Ε9ἷ- 
τοπεσ Ἐς Ῥετνει[α Ρτοτίας π[εβ[ε 
1εέῖο: ΓΚότῳ πάρειμαι γὰρ ᾿Ἐρεχθειδῶν 
ὤπο. Βατπε[ι 4άίπιση τονοσαν]τ σάρ 
«µη. τε μα ἄς ναϊρανϊς, γὰς Ἔρεχθι» 

δὲν ὅπο, Ώοτῖςπιον {ω[υ]ῖε πρι: 
{ο]ας βαϊηετίυδ νεταπ » ρεηαίπᾶ οε5. 
το ῥτοκίπιαπι , Ἱεξίοπεπι ἵπ {εΠεάίφ 
Ροίάεταξ, Ἰότῳ παρεῖμαι, Το Ἔρεχ- 
θειδῶν πο Δεῦρ' ἐκκομισθεί Ρττηυπι 
παρεῖμοι «οάϊςε εχηίσεπι {εΠριῖ ν 
Οαπιλρτίσ, Εἰοτ ἆπο Γεἰάεηίες, ΕΟΙ- 
τε ρἱυτιπιί » ταπῃ {ος Ἱπ {ος τεροτίς 
δεβο[ία[ζες, Πτα, ἹἱΚόπῳ παρεῖααι, εκ- 
ΡΙσαπ8», ὑπὸ τοῦ κόπου παρᾶλέλυμαι, 
η «4ε[εὐίΠΙ Ῥοςτ. Ειγχί8 ρ 31, κᾶ- 
θιζώμεθα" κέκµηκα γὰρ, Χχθὲς βαδισας 

εγαρόθεν. Ίάεπι εΠ Ἱκόπῳω παρεῖμαι. 
σοπ/ρίται Πε[γερίν Παρεῖμαι, παρα- 
λέλυµαι, ἐκλέλυμαι. Τδηάεπι εἶτετάπι 
πάρειμι Ὠαο Ἰπ [εάε ]οςῦ[ῃ ΠΟΏ Ίωνα» 
πίτ; Κόπῳ πόρειµι πυ[ρίαπι τερετίειυνς 
{εά ἰαῦοτε [αιίφαμ, (αγας /επεα , ΠΙΟ: 
Ίο Ιαπρηίάίς, ΓεφπεπηΊπιε ἀῑσυητΙσ 
καµάτω, γήρᾷ, Ψέσῳ παρειµέοι ἵο 
πυπς αἱίοταπι εχείτοιῃ, ου [μπι αά 
πιατιπ, Ίοσα, νειου[ῃ ηος υία πο- 
Πτο {ΕπΠε ταρβίςο ΕτεηαεπίαϊµΠῃ 40- 
εεσυπτ Οτεί(ής ν. δτο. Λίς ν 203. 
Φυρρ]ίς. ν. 1ο70. ΒασςεἩ. ν. 682. ὃς 
ν. 615, υὈί. αἀοά τοπ εοπβεῖε, 18- 
τησ: κέπουν δ' ὕπο, Διαμεθεὶς ξίφος, 
παρείτοι, ----- Όπου {εααῖτας ης, ἵπ 
ππο τπτ ΟΌσάισοε {6 τε[ῄατῶτ Ίηνε- 
πΙΠε Κἰπρίιω η οειετῖς Δηρ]Ιεῖς γεὔ», αεῖ 
ἀοάρτατ «ἰάμι: ποῦ ατει ος ἵῃ [εἰς 
ὀεπβοις ὅ- ΕἹοτεπτίπο. Ἠαπο (οαῖ- 
ουπι οοπ[απιίαπι ατιεπἀεπί {οτίαπ 
αἰἰαιαπάο νΙάεδΙας Εγρίάες Γεῖρῇς» 
{ε: Ἱόπῳ παρεῖµαι γυῖ”, Ἐρεχύειδῶ» 
πο ΔΑ. ε. ος, 1 Ευωτιρίάεῖς ΤαΤ{459 
Γαοῖ]ε Ροευ]ε ἵπ γοῦν ἀεῤιαναηϊ, Τήρᾳ 
δὲ τρομερὸ γυῖα πάμαυρὸν σθένος ]εσίιατ 
ἵπ Ὠυίας Πετς, Εαν, ν. 211. ΒΗοππεγί- 
ει γυῖα βαρύνεται εχ Ἱ]. Ίν ν. 165. 
(κουξ. Οά Αα, 192.) ττοπΠαΗ ἵη {6- 
πεπι Ρ]Ηϊατεὀ. Ἐ. τὰ, Ῥ 789. υ 4ε- 
/Ιεὐγίεμῃ 8ρτο Ροτεττ αά Ώμπο Ίσευσα - 
Ῥιῶτετ οα]ία σοπιρατατὶ, αωοά εί 1Η 
Ῥετί, ν. οΙό. Λέλνται γὰρ ἐμῶν γυίων 
ῥώμῃη..  ΝοΏτα Ίοςο Τΐγε[ιαρ οπής 
οαῖ Ἠΐς υτ Οεά. Φεπεεσε . 9389, ἴτε» 
Ίπωίο γώ αερείεγαῖ 6εΠΒ. Πο Ἱεβιι 

πο 



/ 

μ.ό 

ἵπ 0ο, Μεάίσξο. ------- Ἱ]ιά απ» 
ἁεπι ἁμοίαπῃ ποπ ει, ααία τεξε ἀά. 

ἁριίπι 6 0ο, Ερεχθειδῶν , ποῃ Ἔ- 

ρεχθιδᾶν, 84τ ᾿Ερεχθιδῶν ουπῃ Βιγπε[ίο 

νεὶ Κπσῖφ. ᾿Ερεχθειδᾶν (ποτο «οη- 
ρταῖε ἵη θοῤῥοεἰές Απιίµ. ν. 01. ὅς Ιῃ 
Εωγίρίαϊς Ηιρρο]. ν. 151. εχίτα 6Π0Ο- 
τυπῃ Ώσς ΈΕοτπια ρτανΊτετ αυτες οεῃ- 
ἀἰ[πει ΓΠγεευιριήατωπι. ἸΕτεεθιθεϊάας Ιπ 
Γαυπίς αιίαπῃ Ιερὶ νειω[Πί5 Οοά. ΟΕΙ, 
ΒιΓπιαππµ; ἁἀποτανίε αἁ Ου Μει, 
ντι, ν. 43ο- βαγπε[απο εοπῖτατίαΠῃ 
αἵτοτοπι εττανῖτ ἵηπ Τπειπὶς αἁ 1.5ο- 
Ρύτοπα «οπππεΠΙ. ν. 5ιο, «}0άΠΠες 
Ῥοέετως, αὐὺῖ, ααοά νετβαπῃ Εγίριάαε 
Ρε[αιηόατ, ὃς ἁπα]οβί]ς Ρτοτίω» εβ 
σοηιτατίαπ, Τυνδαρείδαις , τ]]ε ἴ8ίΠεῃ 
φεπυίπ [οπἱριοπὶ νγδαρίδαις δΏῖεϊα- 
τς. 

Ἡς. θό1. Κάκεῖ γὰρ ἦν τις πέλεµος 
ἐύμόλπου δορὸς, ] δοβο]αβες ποπάμαι 
οὐ τς ἵπ «γί[αίς Ῥαηαιπεῃ. Γ. τ, 
Ῥ. 118, αοἳ "μτασες πιςπιοταστήτ, 
αἱ ουπ Εαπιοῖρο ναπεπε ἵποι8- 
εἶαπ, Ιζατὼ τὸ οὐτὸν, Ἱπαυῖζς χρό 
νον Θρᾷκες ἐστράτευσαν ἐπὶ ᾿ Αθήνας, 
Ἠαῇ’ ὃν καὶ οἱ ἐπτὼ ἐπὶ Θήβῤαις , ὡς δή” 
λοῖ ἐν Φομίσσαις Βὐριπίδῆς, δι Τειρε- 
σίου πρὸς ἹΚρέντα λέγω», 
Ἐἀκεῖ γὰρ ἦν τις πόλεμος Εὐμόλπον ὃ0- 

ὁς 
Ωὗ καλλινίκους Κεκροπίδας ἔθη»᾽ ἐγώ, 
Δείκνυσι δὲ τὴν ἱστορίαν ταύτη» προτέ- 
ρα» τῶν ᾽Αμαζόων, ἔστι δε αὗτη" Εὔ- 
µολπος ὁ βασιλεὺς Όρδκής , τεῖα μα {αης 
αἱίαπάε πουβιπα. Ου ας Ραπαπίταςί 
Ῥῶςο ἆἀεθεο, «ὐτε[ομίο ἀοὈοῦις Εοτ(Π 
αἰἰαιᾶπάο οτβῖς ετωάἶτως ἱπβρπειη Ὠο- 
ἐπί Οταππιατϊοὶ οοπιπεπτατίαπῃ. Π]- 
10/. δεαἰίρετ Δοιπηιάν. ἵπ Εεῦ. Ρ. 
ΦΙ. Δ. ο» Τίγε[ας. αἶε, αριά Βιτὶρὶ- 
5 επι Φοινίσσαις αἰοῖι ὑείίωπι Ειπιοἰβὶ 
ο. ἐπ Γωῖ(ο, φιηι [ερίεπι αἲ Τδεβας 
ο ῥΗρπατεπε, οί ε[ἰ ιαπίπηις διαῖμς 
ο. επιροτίςν ζδ. πιε ἰαεεπίε εως δεβθ- 
»» ἠίοπ ῥος αγρμίζ. Ώματε ῥεο- 
ο οΐ ἀωγίρίώες μοταχρογισµῴ τεσσα» 

2 

που ο ο ας Ῥιν Ἔτα 

ο) βῶν γενεῶν'' δεὰ {οἵεης ρεσσαν]ες 
ἀναχρονισμοὶ δι µεταχρονιτμοὶ ηἰπιϊδ. 
{ωπι Έτεφυεπιε αρυά ομοσσῖ, Πᾶ 
Ηοπετο ο υἱάοπι εκςθρῖο, Ροδτας, 1 Τβ- 
Εἶςος ργα{οτεῖα» {εά ὅ αρυά ΡΠΙΙοίο- 
ΡΠΟ5, Ρἰαίοπειι ὃς Χεποβζοηίεη». 

Ῥε, όσ. Οἰωνὸν ἐθέμην καλλύικα σὼ 
στέφη. ] Ηϊο απἰάεπη εἰ πιεπάο[α Όο- 
ἀῑσῖς Εἰοτ. Ιεέιο., καλλιίκαστα στέφη. 
{εὰ ἵπ νετ[α ρΓασεἀεπεῖ ναἱβατῷ ΠΟΠ 
Ῥοβροπεπάα, Λαβὼν ἁπαρχὴν π. σ. 
Ψοιία 86ός., ὅτ 866. νεπυ(ίῖα 5οετοτεπι 
Ιη βηο βΑΙοεϊοίααϊς τι. ρ. Ισ, ξαςῖς 
πτεπίεπι Ρἰαΐο. Βαγπε[ο οἶταιμς. Βα- 
γἱρίάες Ιρμιρ. Λυι. ν. δοῖν "Όρνιδα 
μὲν τόνδ' (Ἱερε τοδ’ ) αἴσιον ποιούµεθα. 
4ς πια]ο οπηίπε Εωτίρ. Ίοπε ν. τοι, 
Ο(ωνὸὲν έἔβετο: ΠΙΠι] 1{Πηςπιοάί Εοιπια]] 
ΡΟΙΙΗ8., 

ὓς, 872. Ἐλήσας στόμα Ἰ Βαγ- 
πε[ο ἀεθετυτ; πᾶπι, αὖοά πωτατ ας 
Οτοιἱζμηῃ Ρἱεγβμς, κλείτας ρταξεταπε 
Εάῑίοπες αἁπι]αΊοτες ία Δατπε[ :- 
κληΐσας εται ἵπ Ορ. Οαυταῦγίϱ. ὃς 
ΙΓ εἰάεπ/Ώμδ,. ΡατγνΙ τεβοτεῦσας, αίτάπι 
μίς Ειωπρίάζα [αΠρείιο κλείσᾶς, 8ἩΏ 
Αιιῖσα Ἱέρετοτα; τεσεητίοΓΗη  [εειῃ- 
ἁυπι 4ὐαπι Γοτίθιττ Ἱω Αἱς, ν. σ48ν 
κλήσατε᾽ συγεκλήσαν ἵΏ ΑΠάΤΟΠΙ, ν. 1259 
ἃᾷ ἄκλγστα ν. 50]. 

νε. 875. Ἐξ οὗ τεκνώθη Λάῑϊρς βίᾳ 
θεῶν , ] Αά οταη οτί ρο/µετα: Βατπε- 
ιν απ τέκχγωσε. δὶο ποηπι]ἰς ΓΟΓ- 
[αη {οτιρΠῇε νιάερίιωτ Νοῄες, ᾿,: οὗ 
᾽τέκγωσε Δ.. ἵπ οταςυ]ο Ἱερίεαν, αυοά 
Ίναιας 8οςερεῖαῖ, ΕΒΕ γὰρ τεκνώτεις 
πατο. ὅς ασοοτνης Ρροῖτετῖί εχεπιρἰοτΗαπ 
εαπω ἵπ τε «οησετῖ 5 πυ]]απ; Ρτοξᾶ- 
τετΏῖ (ΑΠΕ , ααοἀ αἁ που Δατπε[ᾶ- 
πιπι Άοσυτατε τε[ροπᾶεατ. Ὑυἱροίαπα 
]εέρουεπι οεοπΠαπτογ τετίποηε Οοάς, 
εχΠίδει Φομο!. Ἱπ Ρήαση ν. 4 ἂᾱ- 
Ρ'οῦαι ο. Πατὶ[ως πὰ ᾖαπ. Τὸτ Ρ. 
σ72. Αεοξθιτ αἱ Πο Ηεβεβίυς, 
Είης ρτοςμ] ἀμδίο {αητμΠι ος : 

σεξ 



ΝΕΥΠΒΙΡΙΡΙΣ ΡΠΟΕΝΙ55Α5, 

"Ετεκώθη, τέκνο ἔσχεν , ὃς Τεκνώσει , 
εὔτεκνον ποιήσει. Πο Ἱεβῖτ, αυἱ Ηεῇ- 
οδίωνι ως τε[ρεχίΠε ν]άεταςι, Ετιά[- 
εἰΠ. «4. Ηετίηρα. 

τς, 877. Αἱ ϐ) αἱματωτποὶ δεργµάτων 
διαφθοροί, 1 Οἱϊπι νι]σοια διαφοραὶ 
τερεττυς (αππεΠ δ[ απ επετετητ «επι. 
Ῥοτίης: (απίενὶ «οπΙοξιΠταπ ἶυτε Τ6- 
«ερειυπῖ Ογοΐμς, βαγπε/. Κἰπρ. ἀῑο- 
Όις {αἰίεπι ΜΠ. Βτπαιαπι [εῖά. ὅς 
Εἰοτ. Οεαϊροάϊς Τὰς αἱματηρᾶς ὄμμά- 
των διαφθορὼς Πο ππειποται δορῥοε]ες 
Οεά, ἵπ Οοἱ. ν. σ4σ. πε νεγ[ᾳβ αἴτετωπι 
αἰτοτίας τεςοτάσταπῃ Εως ππαπ]ξείίαπι 
Πιτ. Οοσίτατίας αὐίεπι πες [εητοπ18 
Φοβῥοείες ἀῑχῖε αἱματηρᾶς ὀμμάτων δια- 
Φθορᾶς, ουσ οαυ]άεπι ἀἰπειαι Νοίῖες 
αἱματωβοὺς , ΠΤΙΠΗΥΕ5 αριῖας Ίχας ἀε[- 
Ρπαῦς αἀρε]]αιῖομε ἵπ ΟΠ. ν. α56, ὃς 
ν. ϱ78. ΑΠάΤΟΙΙ. ΝΙΠ νει[ας 
ἀπτετοϊάθτίς, {ετίθεπόμπι νΙάετατ: Αἱ 

«δ' αἱματωποὶ ὃδ. ὃ. Νοπιίπαιιν] {οἰατί 
Φε φιοώ αἰείπει εκρηΙπιεηαϊ {ππς. 

Ἡς. 978. Θεῶν σέφισµα., κῴπίδειξις 
Ἑλλάδι.] Ο:8 ρτο[αι ἵη Φεμο]5» 
εαπιἀεπι εχ]ήθοι αἶτει [.εἰόερίωπι ]6- 
ἐπίοΠείη , κἀπόδειξις ἵπ (απιουτῖς. 
Οοἀ. Ρβοβταπ κἀπιδείξειςν Πε ΠΕΙΗΡΕ 
Ῥιποεεπιίοας αεςοπιπιοάαἵοτιγ. δε 
Οεἀιροάϊ δεργμάτων ὁδιαφζοροὶ Ώοῃ 
ΡοτυετΏπῖ αὀεο Θεών σέφισµα αῑςι » 
κἀπίδειξις, νε] κῴποδειξις Ἑλλαάδι ν 418) 
υἱάᾳυ]ά αοσϊα[ε Π][ετο», αἴηιε αάεο 
εαῖρις Ἱρ[6, [οι ολ]οπ[αιίδιις Ῥτες» 

{ᾳ5. ουσ. νἶ[ις Ίβμαο οτοει]ο ἹΙε- 
νὶς ταπίυπι εἴοιτ ροιτϊουία. ὙΨετία 
εταη(ροῄτεο ., ραυοῖς ππυιατί, Σοτ/αῃ 
Ίοσιϊς ΡιΙ(Ἡπαπ) τεουρεταδῖς [απίτατείη, 
Ώμπο Τη πιοάυιπῃ {οῖριως: Εξ οὗ τε- 
Σώθη Λάΐος βίᾳ θεῶν» . 
Πόσιν τ’ ἔφυσε μητρὶ µέλεο» Οδού» 
Θεώ» σόφισμα , κἀτέδειξυ Ἕλλαοι, 
Αἱ ὃ) αἱματωποὶ ὀεργμάτων ὀιαφθορο) » 
"Ας συγκαλύψαι ποῖδες Οἰδίτου χρένω 
Χργζοντες "Ἡμουρτο». ἂε Όεά]ρο- 
εξ ὀεπεεα Ρμαῃ. ν. 320. ΕΕΠΙΡΙΙΤ 

σύ 

{η ἴπρεης τερία «ιίτρε εΦΠΙΑ. εἰς παρόί- 
δείγμα. Οεἰιω Ν. Δ. νι, ο. ΣΙιν. 
Ῥοεπῖπίο Λτορίεγ εχεπιβίω ε[ξ πεεε[]ᾶ- 
ία, ι οειετί [δις α βεεεαΗε ν 
Ύ1ε ῥτοδιθετὶ ρυβΗεἶτις ἴπίεγε[ὲ, πιεί 
οοβπἰίαε Ίοεπας ἀειεγγεαπίωτ. [άεἴγορ 
ΦΕΤΕΥΕΣ «μοφιµε πυ[ἰτί ελεπρία Άτο Ἰπασί- 
απἱς τα ([πιίσφμε Ροεπὶς ἀἰεῦαπί. ᾖο- 
μὲ Ίειω . ὅκως παγωλεθρίμ (Ττοϊαπϊ) 
ἀπολόμεγοι κατοφανὲς τοῦτο ποιήσωνται, 
ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων µεγοίλας 
εἰσὶ καὶ οἱ τιµωρίαι παρὰ τῶν 0εῶ». Ἡε- 
γοᾶοίες {1 ο. 120. 

νς. 884 ἄνδρα ὀυστυχή Ἔδ- 
Μγρίωσα»] Ηφο ἃ ν]εῖπα {0/. ὁεα[ίβεγ 
Οοπ]εᾶ Ίπ }αγτόπεπη Ρ. 131, ΟΡΙΙΠΕ 
οὐ Πὶς εχ Αεε ΡΒΠαπίῇϊ» εοιΠΡΕΤΗ- 
νὶε, α Λίοπίυ (εγνατῖς:  (πει[ατπί ΙΤθ 
α Γοτίιπα ορίβιεφιε οππίδιις [ε[ρτίηπη ν 
αὐίεδαιι, α[]ιθωπι επ απίπιο εχρεξῖο- 
ταπέ. νετδυήι εχα/ρεταπᾶί ΕμιΠει αά. 
νασςμπι οοηνεπ/επτῖ]ας Λοοϊηπίς 63 
απίπιο επρεζοταπὲ, ᾳὐοὰ Ιοᾳμεπὰϊ 6ε- 
ης πηϊταῦδίατ εαρεΓ. 

: σε. ἔβσ. “Α γὼ τί δρῶ , έποῖ» ὃν 
οὗ λέγων ἔπη , ]. Οοάϊουπι Γοπρίογαῖα 
Ευίτ α Οψοίο, Βατπεβοι Κἰπρίο ης 
τεργα[επτατα ]εξξίο, ουριςουπι οοΏςί 
παπε ἆμο | οδό, ὅς Εἰο:. ΟΙ ρες 
εθ]εῖοπες τασερεΙΠ; τί οὗ δρων., νοςα- 
Ία Πρείῃαα τε]εξία., (1. εἶαπι (απ- 
ἴστς αἆ Ἰοπι Ίαπῃ {α1ΟΠΕΙΠ «ΟΥΤΕΣ- 
εις Οπου. ὁζαἰίσετο ιουίτατ, βαῖ- 
Ηετίμς ουττε «οπ]εσειαι Ἰεμεπόυπις “Α. 
νῷ τί οὐ δρῶν. ποῖχ σαῖ ρἰῖαπι ποῖ οὐ 
δρῶν" [εά ἴοο ῥεαΙρετο ΠΟΠ Ρο- 
εω)ε ἵπ Π]επίεπι νεπίτες [ο Κἰπσξ 
Ρτοβατ οοπΊεέυτα Ἱεσεπιῖς: Γᾳ)ὼτί 
μὴ οὁνρῶν, ποῖω ὁ᾽ οὗ λέγων ἔπη: ε αυ- 
Ῥας. πἹεο Ιαῷσῖο Ριίπιμ!ῃ Κάγὼ πο 
οοπιτοσεΓῇα νετυπῃ. ἵατ ἵπ Πίδ. 
Κάνὼτί ὁρῶν, ἐπεῖω ὃ' οὗ λέγων ἔπη., 
τι] εῇε, ααοὰ οἱ Ίητο τερτεῃεῃ- 
ὅπε, Ὠσο ΕοτιαΠο ρετυαάερυῦι: «4ε- 
εὐΦἰ. ΟΠοδρῃ. ν. 4ἵ9 τίσοι φώμενος 
ἢ τί ῥέξας Τύχοιμ ὄν' νορὀ. Οεά.ΤΥΤ. 
Νν ν. 
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ν. 21. ὃς πύθοιτ’, ὃν τι Δρῶ», Ἡ τί φω- 

νῶν, τή»Σε ῥυσαίμη» πέλιω. Εμγίρ. Ηες. 

ν. 471. σὺ ὃ' ἡμῖν μδὲν ἐμποδώ» ΥΕΥΗ, 

Λέγουσα μὴδὲ ὁρῶσα. ία (ΑΠΠΕΏ ΠΟΠ 

Ἱπρεόίωπε, φποιηίηης 6Φ2ΕΟ νᾶΓΙ ὁρῶν 

πος ἰη οσο», αὖο ΓἀραμάιεπάμΠι οὐ ν 
Ῥατοσι ν]άθιί 4μεαι «οηβταςτε. Να: 

ππίμεση, ορίηος » ο έπάετες, Π Ι6ρθ- 

σοτατ ἵπ Οοὰ4. 
Ιςάγὼ παρὼν , ὁποῖα ὃ' οὐ λέγων ἔπη, 
Ένίς ἔχθος ἦλθον 

Κάγὼ παρὼν, ΒΗί πεπρε Ραΐτεπι 1- 
πταπεῖσας, Εἰίοςᾳμο ἁῑίς ἀενονεηῖ 
Οεαΐρο: Πὶς αά "εβαη ἵπ Φορ. 
Οεά. Έψι ν 4 --- παρῶ τόγ' 
ἐμποδὼ» Ὀκλεῖο νίἀε αααπιἱ]ηπι «- 

{επε Πεοταταπι ἀυδυς ἵπ ΤΓΔΡΩΝ 

ᾱ ΠΑΡΩΝ. ταπ]απι ρῶπα, τί ὁρῶν 

Ἰστατιῖς αι Ἱπιρητατι ΠΠ ν ΟὐΔΙπ 

Ἑιτίριὰ, Τιεβααι ἀἰσεπεειι Εασῖς 

Φιαἰἵωι ΤΗεῦ. Χα ν. 5896. (μἴαπε 
απἱο «μοί ὕεπο οτεῖία πο[ίτα (υ1α 
{9 πιοπίές, εµηι ῥετβάα ὑείία υείατεηι. 

τς 40σ. Εὶς ἔχθος ἦλθον παισὶ τεῖ- 

συ Οἰδίπου.] Νο αάίρειπαπάα ρτοῖῖας 

1π Φοβο[ῖΐς νειυ(ς Ιοξίο: Γράφεται 

καὶ, Ἑλς ἔχλον ἠλύον' αντὶ τοῦ εἰς ὄχλη- 

σι. Αιτσο Ίποῖε Ρροβιαη "Όχλος, 

ἐπ]τῆς ὀχλήσεως, ΒΕωγρίαί 4ποφῦε ΕΓ6- 

αιεητατυ:. Ὀχλεῖν χάςπι εί ας ἐνοχ- 

λεν. 'Νιἱραιατ ερυά Ηεβευίμπις Ὀ- 

λαεῖ» ἐνοχλεῖ, καὶ Ὀλοαθε, ὁμοίως. ρῖ- 

τῖάμς πε οεπι «ἀσοῖριατ αὐ Ηεπτίορ 

Φιερῥαπο ΡιοραραίΏς εττοτ Οταπιιηᾶς]- 
οἳ, αυθατος).5 εοΓΠβεπώυδ είξ, Ίεσεῃ- 

ὀύππαυα: Ὀχλεῖ, οχλεῖ: καὶ ᾿Οαλέει, 

ὁμοίως. Αἰουϊ οὔἱρ/ε πιοἰε[ἑι ε[]ε Λι- 

εἶσα ἀῑσίειι δι’ ὄχλευ εἶναι ναὶ εγέσθοι 

τιὶ, 4ποτυ!η πος {πρίης οσου]τῖς αραά 

Ῥαβίμι: ΠΕΗΙΤΗΠΙ (ΑΠΠΕΠ 8ρυά μγὲ- 
Ρίσεπ, συπι εετοιίς ΕιεφιεῃίαητεΠη Εο:- 
πα Ιοᾳμεπάί ππαρὶς υιαταπη ὄχλον 
παρέχειν. νείαι η ΟΥ. ν. 282. ΜΕ. 
ν. 447 Πει. Υ. 446. Έλις ὄχλον ἐλθεῖν 

τν) πα βρίαῦ πιεϊηϊπἰ πιε Ἱεριτο,. Ρο: 
τος ἴ8ππει οὐ Ιπ[ο]εητιάπι Ί]]ηα 1ρ- 
{ωπι που 1 Ίος πμ γίάθΙΙ 5 

Α.πΟΙΤΤ Ἡ Πδ 

εἰς ἔχθραν νε] εἰς ἔχθος ἐλθεῖν, ὃς πρᾶδ- 
Φγει ἑαυτὸν εἰς ἀπέχβειον, ΠπηΙίο πο- 
εογος εἴητ Ιρουτίοπε. ες Ὄχλου 
παρεῖχον, ο Ι[6τΙ8Ι αὐ Ευτὶρίάε ρα” 
μες 

Ἑ]ς ὄχλον Ἄλθον παισὶ τοῖσι) Οἰδίπου, 
Τεβας αμίοπ , [προ ριΦίεηιῖα {υᾶ 
ποἰεβις, Ρτῶείραε (ᾶπιεη εἰς ἔχβος 
ᾖλθε, αὐἷα νεια Εαθται οὐἱο[ε νδι]ς- 
Ώαίας: οαΐος επίπι, Πῖ αἲτ Ίπέτα Γ]τε- 
Πας, ν. 965, ὃν μὲν πικρᾶ σηµήνας τύ- 
4, 'Ἑχθρὸς καθέστηχ) οἷς ἄν οἰωγοσκο- 
πή. νεταςί ναϊῖες ορρΟοβΙΗΓ µαντευόμε- 
νος τὰ πρὸς χάριν, πι ἀῑεπυσ οῦ Δ- 
Ἱεχαπάτίπο ΙπίεΙρτείε ᾖσεερ. ΧΙ, 94. 
φαρο Ιοευπ τερειῖτ «4ραϊροπίς πιά) 
Έ μὲν Φράσω τἆληθὲς , οὐχὶ σ᾿ εὐφρά- 
γῶ. Ἡὶ ὃ) εὐφραῶ τίσ’, οὐχὶ τἀληθὲς 
Φράσω. 

Ἡς. 383. ΙΠολλοὶ δὲ »εκροὶ. περὶ νε» 
κροῖς πεπτωκότες] Φίε τεέε Κἰπρίω 
νυ]ρανίτ, ατ εχη/θεπτ ΜΠ. Γεἶάά. Ότο 
παρὰ νεκροῖς π. Ο14Π βαγπε[. πιεπιο: 
τας» ΙεεΙοπεπη περί εκροὺς ρισοςϊ ΜΙ. 
Εἰοτ. «ορῥοείες ΑΙ ν. 830. Πεπτάτα 
τῷῶδε περὶ γεοῤόντω ξίφει ΑΠΟΙΡ. Ψ. 
12τ4. Ἰεῖται δὲ νεκρὸς περὶ γεκρῷ. 
Οµωπίις ὅπιτηαεμς 1Χ, Υ. 168. περὶ κάπ- 
πεσο ἄλλήλοισι. 

τε. 891. Σύ τ) ὦ τάλαινα συγκᾶτα- 
σκάπτη πόλις ,] Πέλι ριᾶ(εγεραπι Ε4ά. 
{ους Ρἰετβις πἀορτανΙε πολις' αιιοὰ ἵπ 
Οαπιαῦτίᾳα, ϱΟοά, νἰάσταγ ἸωνεπίΠε» 
τερεγτωγ {ατεια ἵπ εἰόά, αιθΙε εο 
μίο απιεροπεπάωπι ε[ αἰτετί, οὐῖα {ε- 
ου επτοπ] {επατίαπῃ οτάίτης Ε Ομ8η- 
τυπῃ ει! Ῥοΐετατ , ἵη τθ]ρας σετ 4έ- 
ὀεταπε ορεασ Αιτίοὶ ασοαις Ττααί- 
οἱ , πε {επασίης ἰπ νοσα]επ] ἀεῄπετεῖ 
{ νοςδ]ὶς {εα ειτε, οὐΠῃ 1ο «οῦ- 
Επισπάμπα , οτότειυσ, υξ Πο εεἰδίι 
εατυπῃ ενίτατοτατ «οπουτίᾳς» αἱ ποπ” 
ῬυΠαμαΙη αὉ α]]ς Ῥοδτις Ἱπουπά]ταξίθ 
βτἍΓΙα οαρίαίυςδς παπι υοαἰές ἐπ βηυτό 
φοτ/ επίγεπια εαάεπιιε ἵπ [οηιε ῥτῖ- 
πα ϱΩΏΟΤΟ πι] αἴφμε ἱμειπάο οί 

πο 



1νΝΕΥΕΙΡΙΡΙΣΡΠΟΕΦΙΣΘΑΕΑ, 

σγαξεέπι /οπαῖ, Ιπαυῖι (εἰέω Ν. Λ. 
να, ς, χτχ. ῥεπατἩ ρια/εγεῖπι «0µ- 
τἶπμο (ταξα ρτοπμηΙαβαπεασς Ίτβασα 
Άπο [ρηατίοτυσ νοσα[ες εείαπι ροῖς- 
Ταητ εἰ]άΙ. δοῤῥοείες Οεά. ΤΥτ. ν. 3ο, 
μέλας-δ) / "Αιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις 
πλουτίζεται. ν. 1293. 
ΟΙ) ἔργ᾽ ἀκούσεσθ', οἷα ὃ᾽ εἰσέφεσθ”, ἔσον ὃ) 
"Αρεισθε πέρθος: ---------- 
πομ ἀεριεταιτ νυ]ρατ! Δ᾿ άδης ὅτ Δ’ ᾱ- 
ρεῖσθε πένθος: ἵω Εατίρίαϊς [ραίΡ. Ταυ. 
Ψ. οὔ1. 6. [οε]οί 4εΌιετεῖ: 
Ὡς ὃ) εἰς "Άρειον ὄχθον ἦκον, ἐς δίκην τ' 
στην, 
ποι Τ’ ἔστη»ι πιυἶ(ο ππῖπας Τὸ ἔστην, 
αυοά Βαγπεβί ρι8ῦες εὐ[εῖο Ργοτ[ας 
αυίορασ. ἈΝοπ {οἱεςι οὗ Αιπῖσίς Ροξ- 
εἶς νειδοτυπι εΙβπιεητΗπῃ ουτε. ὅΨετ- 
{πι ταππσπ ό06 Αἰσε[]άῑς Εωτίρ. Ίπςε- 
Ῥύς οἵ πι Χώρα: νεα Ηεευί1ζ6ο, 
Όακουν οτάἵεωτ: δορθ.Οεὰ.ΕγΓ.τ.Ι 254 
άλει (ν, 1258. Ἔγοᾶτο Ροπεράυπη:) 
Ου! [οἶσει Ἡος Ρτβεεάυητ» {επατ!! ἀε[- 
πυπὶ 1η νοσα]ες, α ααδας ααρπιεπίαπι 
οτυεεῖι εἶ]ιά]. Ηξο Π ΠΗτ8 ΠοΒ {.ης 1η 
»οῦεῖς περ]ίρεπάα. δις ΛΠΟΓΟΠΙάςΠΕΠ 
οτά της Εμγέρίάει: ᾿Ασιώτιδος γῆς σχη- 
µὰ, Θηβαία πόλις, Ὅδεν ἃς: δι ρει- 
Ρετασ Ιερί πτέλι ἵν (0οά, Εἰστ. ε ἆἷ- 
Ες Ιίαασι. Οοπιτα Οσάεςσ Εἱοτ. Λη- 
ἁτοπι. ν. 1176. εχίδει Ὦ πέλις' [εὰ 
τεξε νυ]ραιατη, "Ὀ, πέλι Θεσσαλία διο- 
λώλαμεν: Πποπβται νετβου]! πιοάμ/ας. 
- Οετενιίπι Ἄος ποίἴτο Ρζθεμ/Πα. 
τηπι νετ Ἱ Ἱτεβα ἀασει Ρρει[οµαιη 4ε 
μγοε ἀῑπηΤο ρετίητα συγκατασκάστη. 
Έπιυτα τ8η6υαΙ απ ρι{ευτία να(ςς 
ςοη[ἀεταῦαητ. 

ὃς. 807. Ὡς δαϊμοάντας κῴνατρέ- 
ὤρντας πέλν.] 1 οί ΜΠ. Γεἰάά. Πς 
{ετίριυπ εχΏ]θεπε, ιτ «4εη. Βοτίης 
οοτιῖσεπάα σεπ{ωεγαῖ οἶίπι νυ]σοτα ὅ2ε- 
μονοῦγτας κἀθατρέφανταςπ. Εὶς οὐαῖ- 
τῷ ῥρατσέτε ροίΏεῖαι βατπε[Ώς: αὐοά 
1Ρῇ νεπ!τ ἵπ ΊΠεπίεΠ , δᾳιμογιῶντας νε- 
τετῖδας Εαῑε Ἰη[ο]εηςς ὀχιμογις) αριὰ 
{ψερθωπι Ίεξετατ ὃς δειίρτοτες Εες]ε- 

τες π πἰο Ί0ς0 ΡΥΥΓΙΕΡΙΜΗΗ 

(τὸ κακέ ἐστι τοῦ ἀγαθόν, 
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Πα[ΐσος: δαιµονᾷν ἔτεαµεπιοη: 4ίεῖ: 
δαιμογεῖ Οτᾶευπι Ποῦ εί: εὐδαιμογεῖ) 
τεσερίε Ὠίως. Ρρτγπίεδις Ρ. 98, θαυ- 
µάσαι ἄν τις πῶς Ἑκώδαιμονοῦδε 
μὲν λέγουσι , οὐκέτι δὲ ΓΚακοδαιμονοῦσιν, 
ὦλλὰ Ιακοδαιμενῶσι. 

Ἡς, 406. 'Ἠτεὶ δὲ κρεῖσσον τὸ κακὀ 
ἐστι ταγαθοῦ, ] Επιεπάαιαπι αὐἰάεπι 
Γ{ετίριοπεπι τζγαύοῦ. ϱαπι Οσάΐσες 
4ὖοφμε ῥρταῦεπι Π.εἶόά. πιώταται (2Γ6- 
της 1Ώ τοῦ γαβοῦ' [εὰ πιαπΙξεΠης εβε 
ετιο; Κἰπεῖι ες [ετ]ρεπεῖς αἆ νυ]- 
βα:υ1ῦ τάγαθοῦ. εν αι ἠδγὲ ἔπιρτε[ῇξ οπι- 

Πέ. πέθιε απἰπιαάνεγίεταπ: ᾖἕάιο- 
πε» 

») 4µε ουἶάεο οι Π0ἱ οε! τἀφαθοὈ. 
5» ΓΕΡΟΠΕ επι θρίίπιο (ωβἱοε τοῦ Ἴα- 
020... Οειίτοτυπῃ Ορὐΐεμπῃ σου [εΏ- 
{ης ουσ νυίβοα Κἰρβίωπι τεεταπεια 
άεβιετας ϱῦ ειτοτα» ουΙ πε Ροῦταπὶ 
ου/άεπι {υμπι Ἱερίπε πιμ]εῖς νὶόεθίταγ. 
Ον (Παβεπι ῬΡτοάιςϊ ετοπίθις Πο- 
τηπι. [π Βατιρίάε νετίατο ευὶ ταπἀσιαι 
8οεΙάξτεηι πονᾶ» τώγαθὸν, τὰγαθοῦ, 
τάγαθῷ: τἆνδρὸς, τἆγδρίς Βατῖας αυσά 
Ἱερίτυτ ἵπ ]ρηῖρ. Ταυῦτ, ν. ου. "Αγ- 
ελλ’ Ὀρέστγπαιοὶτ' Αγαμέμν»»ες. ΡΕ:Ο- 
τα {ωπι ]οβῖθυς ὅς νειοετίους Αιε]οῖς απἰ- 
υδν{ς ηβταια, {εὰ αρυά Είρίάεη Ρετ- 
νυ]βαιᾶ: τἆγαβοῦ [βεῖς επῖτ οάβιπιοῇο. 
1ρ11ς. Αυ]. ν. 488. Ἑλένη» ἕλωμαι» 
τὸ πακὲν ὀντὶ τὰγαθοῦ. Ηε]. ν. αιβν 
Εως συμῷορὰν γὰρ ἀντὶ τἆγαθοῦ Φέρει, 
Ε]ες, ν. 6ο] Ατθῇ µετασχεν τάγα- 
ῥύ καὶ τεῦ κακοῦ ο πιὺῖς υπΏπι 
ἀερτοσιαπη 6 ὠσρῥοο[ές ΡΗ. νείαπα 
457» Ὅτου γ΄ ὁ χείρων τἆγαθοῦ μεῖζον 
σόσει. ουἱ ποτ! νετ[ας {επτευτί ρία- 
π]ῇπισια οορατυῖε: ὕαπι ως Πίο, Πς ἔτε- 
ο" ετίετ αρυά Σαυτρίάρπ, πρεϊσσόν ἐστ 
ταρῖιυπιάεΠι να]ετ, ας δοβδοε]ει μεῖ- 
ζον σθένει. . Εοπετίεμπι ε[ὶ, η υοά Πις 
ουνετίασατατ εκ ΙΙ]. Α, στό. 
ἐπεὶ τὸ χερείονα νικᾷ. ΕΒυαιδίης αἆ 
Ηῖα Ρ. τι7 1. Ἐθριπίδης Ἰπουῖε, παρο- 
Θρόζων αὐτὸν Φησί. Ἐπεὶ δὲ κρεῖσσον 

Η]ο κρεῖσ- 
νν 2 σον 
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σον Ἰδεπι ε[ι ας µεῖζον' ατ 3βί (ρε. 

Ώμπιστο: οοτεῖρατυτ Εμγίρίάἰς ΗΙΡΡΟ- 
Ίγιας ν. 1517. 
ων -- εἰσοβῶσι δὲ 
Ἱζ ρείσσον θέαμα δεργµαάτων ἐφαίγετο. 

Ἱερεπάο: ΙΚ. 0. δειμότων ἐ Οι! (οἩἱρ- 

{τε ἹπωΙβιπ ἀταπια Ἀριστοῦ πᾶσχοντος 

που αἰίτοτ ἱερῖε, αὐαιη νυ]ρατατ: ΓαΠΙ 

ἵπ Ἠ]ο νοτ[ας εΠ 858, Θέχμα Ἡρείσσον 
ὀμμάτων ἐφαίνετο. 5δεὰ αὐοᾷ 8 πῃε 6- 

Ῥοβτιπι Ίερεται δεπεεᾶ, ουἰας ε[ὲ ἵη 
Ἠρρο]. ν. 10350 

κ---- Ιλοπὶ ἱποεπί πια] 
Ἱν[αῖις ΕΙΠΙΟΤΘ. 

11 γαΠϊ Γρίας Ῥειπιυϊατυπῖ νοοες 
δεῖμα, δεῖγμαι δέρµα. Ἰρεῖσσον θέω 
ῥα δειμότων, [ρεξασι πε 1Ιπιοτε ΠΠ 
πε δορὺ. Ο-4. Τ. ν. 19473, ἐμοὶ "Εργ) 
ἐστὶ κρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. Ια- 

οο Ἰπαίυτα }ιγρ. Βαάεςῃ. ν. όᾳ6. 

δει ὁρῶσι, θαυμάτων τε αρείσσογα. εΧ- 

Ρια[Ώι «4οείως Οµμοά πεφιε [ατῖς βηβί 
φεθμε [ας ἀῑοί Ῥο:ε[ὲ Ετο πιαβηϊταϊε : 
οὐίθτναπτε δείς. ἵπ ἔαττοπ. ρ. 87. 
Τήμογάίἁες ττ , ο. 5ο. ΥεέμΕν22 δίς, 
κρεῖσσον λόγου τὸ εἶδος τής νόσου. 

Ὑς. ϱ0ο2. Τὸ µέλλον, εἰ χρὴ , πείσο- 

μαι] «Αε[εὐίωπι Ἱπήτατατ Ίπ [ερτει 

σουίτα ΤΠευ. ν. 269. Σ1γῶ' σὺν ἄλλοις 

τπείσοµαι τὸ µόρσιµο’. 84 Τ Ἱςβαπι Λο 

πεΠα Τόερετέ, Χχιν» ν. 68. ὡς οὖκ 

ἔστι ἀλύξαι ᾿Ανθρώποις ὅ, τί µοῖρα κα- 

τὰ κλωστῆρος ἐπείγειν ἹΝ]άντι Ἐθηρείδα, 

µάλα σε Φρονεόντα διδάσκω. δι Ώπε Ὀἱ- 
νίπαιῃ ἱπρειπίς ἀεάεσεῖ ἵπ ΕωΠΙρΙάεΙ5 

νυίροια ἀμοίτατῖο εἰ χρὴ: Οοιτίρεη- 

ἁμω” Τὸ μέλλον, ᾗ χρὴ, πείσοµαι" 

ὨΙ{ παπιαµα οὐσέία ΓΚλίουσ”, ἤ κ᾿ εὐέ- 
λωσυ. πι οαπῖε Ορρίαπ. Αλ. τί, 11. 

οὶς ροβ-απ ὖ Ρύταπ η πία ἁ οι α 
ὡς. νὶά. «ε[εῦ. Ἀοηφ. ν. 550. δορῦ. 

ΒΙ ν. αφο Ειγίρ. Γμαη. ν. Φιο. πα 

ἀινογββΊιπο Εγεφωεητοπτητ εἰ θέμις, 

ὦ θέμις. αποτατη Ῥγ΄'ας [ΡεπΙπιεΓΟ Τθ- 

ουνγίε αρΠά ΦορΡύζίενιΣ ἀἰτοταπιν αρυά 

ρου. ο Ετεφαςῦδν 1Π ΡΟΡΠΟ: 

οἷοι πο {έπιο] ααἰάειπ ΙηγεΠΙτυϊ : ΠΘΗ 

Ῥτοῦο σοπεέξαναπι ΟεἸεδετγ. 1) Ογοί!» 
Ι Απίπιαά, ἵπ ΟΡατίε, ρ. σσς. ηεαυε 
εοπσπεητωπι ΕΙΙµοιορί Ρ. 78. Λο. 
ταηταππάσπ) ἀἰΠετασι εἰ χρὴ, [ ἀεεεί : 
[ιά ἡ χρὴ, 4ιμοπιοῖο να] [ομιὶ εοεῖ. Ρ]α- 
ἵο ΘΥΠΙΡΟΙ. Ρ. 194. Ε. βεύλομαι πρῶτον 
μὲν εἶπευ ᾗ χρὴ µε εἰπεῖρ' ΡΙιμαγεὺ. βὰν. 
Ριο!ςος Ρ. 1973. 6. μόνοι τὴν Φύσιν καὶ 
συνήθεια» ὀρθοῦντες, ἡ χρῃ. :Ἑδπιάειη 
επ ΓΕιωηριαΐς Ηετς. Επ. ν. 726. πια- 
ου]απη {ά{α]ετυπῖτ δεα[ίρεγ ὃς (απο. 
ΡΙΟ εἰ χρεὼν νετ!ῆπιε τεροπεηῖες ᾖ 
αρεών. Αά νετετεπι ἵάπιεη Ἱοξίο- 
πεπῃ ΠΠΟΠαΠΙ ἂἆ {οορυ]μπι αάμα ας 
βατπε[ίώς : πηεφιε ἀεετίπε, οιΙ ποῆτο 
νει{α ταερυΠΣ Υ]ρατσίῃ, ------ Ουοά 
{εαίτυς ῆ{ γἁρπάθω  φμίὰ επἰπι ασαπι 
εοτιπ εΠ Εοτπι]α, ϱὐος Ἱπνίτος Πᾶ- 
τῦχας νε] {ατυ(πα, νε] ᾳµβουπηυε τοῃ- 
ἀσπι οοβῖτ νὶαπ [Ππρεταπάα πεςσεῄῖτας. 
ορυά ΔΒιτὶρἰάεη ουνία ἵη Πες, ν. 619. 
5υρρ!. ν. 257. ἵπ «ἀτὶῄορθαπίς ΑΛνΙο. 
ν. 1431. Ἑεε]εί. ν. 855. α ηῶς Ιο- 
σα «οἰπρᾶταπε ΤγΠΠΤ. ν. 84, ΜΥ 
Ο0» τὸ τεκεῖ" καταβατέο»' ΚΙ. Τί γὰρ 
πάθω» ἀποίαπι ποῃ επε, ουίη Ἱαῇα 
Γαστίτ ρτῖοτ ΕΒἱοτεπης Οὐτί{εἱωπὶ {μ{ρί- 
εἷος Πα, Τί γρ πάθως ποη 8 Οἱ- 
ποῄα ἀῑςεί οεπίεπιῖς, {εά Ἰγιτηίηςξ 
4ὐοφῦε οὐπιτίδιεπάα : οοηΕ. (αἴακεγ. 
4 Μ. «ποπίπι χι, δ. 16. Τί γαρ 
πάθη 

Ἡς. οο4. κ. ΝΠεῖνον" τί φεύγεις μ' ; 
Ρ. ἡ τύχη σ’, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ.] Ἐκ υπο 
Ι,εά. Ὁοάίσε Ἡ Ιείαπ να]ρατι αἲ- 
1εοί, οὐαπι [εαιοπτῖα Ρροΐσειε νῖάς- 
Ραπτυσ: ναἱρασαιωγτί Φεύγείς; 4µαπίο 
πε]ίης τἰ Φεύγεις μ’ 5 υὐἱ (εᾳυίτατ, ἡ 
τύχη σ᾿, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ Τρεπι[έοείες 
ουἱ ἁἰοίτατ» ΕρίΠ. ΧιΧ, Ρ. τό, σὺ τὴν 
Γόχην ἠδίκηκας, ἣν τέτε εἶχες, οὐ σὲ 
ἐκείῃ Βατιφίώει ορ. δίοὐᾷεώη ΕΊΟΓ. 
εἛ.. εΧ., Ρ. σ8Ι, 51. {]τηνᾶς ἑιώκεις. 
ὦ τέκνο», τὸᾶς ἐλπίδας. Οὐκχ ἡ τύχη σε" 

Ρενς []]μά Μεῖον" τί φεύγεις 
Ειτίρίαϊς το πάω εἰ τή ΙρΗΙµ. 
Αυμο.ν αι ποί πυ]]ο {ευ[α Ἱεμι- 
τωί Δειώ. τί Φεύγεις 5 6µΠΠ ραυ|ο Ι6- 

ες: 



ΙΝ ΕΝΕΙΡΙΡΙΟ ΡΗΟΕΝΙΕΕΦΑς,. 

Έετειτυτ Ι0Ρεπίας ν. 855. μεῦον, Γπίταπι 
{ {1ο Ίοσο ποπῖηῖ νεπετίε Ίη ΠπεπιςἩ.- 
Εωτὶρ ἨΗεὶ ν. σσς. ἈΠεῖον τί φεύ 
γεις; Αγορῥαπες Εουῖτ, ν. 54ο. Ο- 
τος, τί Φεύγεις» οὗ μενεῖς» Ἱ ΠεΠΠΟ- 
ΡΒογ. ν. 6096, Πο ποῖ σὺ Φεύγεις 5 
οὗτος, οὗτος, οὐ μενεῖς } Άο τεέχο ὅεα 
Ίρετιπι τεΗμίΠε, νεα ΡΙαἱ 417 
π]οπΏτασ]ς. 

Ὑς. οσο. Ἑϊς γὰρ τί μ’ ἄλλο δεῖ προ» 
θυµίαν ἔχει] ἵπ ραταρΏταϐ Ἱερίτυτ, 
Ένς γὰρ τί μᾶλλον: πος Αἰπβίις ἵη «Οη- 
τοχτηπῃ τοοδρίε, {αΠας σετ ἵπ Οοἁῖ- 
εἶρας Ἱερῖ. σαι 1π εἀ]εῖδ: μᾶλλον ὁμο 
ΤάπιθΏ Οοάά. ΡταξετΗπε, Ε]ογ. ὅς [ιεἰ- 
ὀεπβιπι ἀθτετίος» {εά ἵπ αἴτετο Α 
μ’. ἄλλο τερετίτατ. Όυας Κὐρίως αἴ- 
εο]ῖτ πΙΠ, ως ατοίτοτ, Πως Εασίαπε 
0! τε[ροπάἀεῖ αά Π]α τδπιαπι Γϊτεβα 
6πεοῦ, α.ξ ρτοσίῖπια ργᾶοεης, 

ὅε. ΟΙΙ. ----- σαφώς µαθερ.] µά- 
θεῖν σ»φῶς ε[ι ἵπ Ε]οτ. Ψετία {εαιεῃ- 
Ἡ. Πιοεταπι οπΠαπῃ βατπε/ αὐῑεσεταῖ : 
ΤΙοῦ ᾿στὶν Μ. 1Π εοάεπ Εϊσοτ. ϱ0οά. 
ἐπήύγαμεν: Ίεσεται Γοτίο Πὐταίας ἀπή- 
γαγεν" Ρειρετδϊῃ. 

Ψ9. ΟΙ. Οδ’ οὗ μακρὰν ἄπεστι., 
πλνσίον δὲ σου.] (Οοὐεκ []οτ. Οὐδ' οὐ 
μακρὰν ἄπεστι, πλ. δὲ που. (οπ]θὶ Ρο- 
τυίε: Οδ’ οὗ μακράν Υ’ ἄπεστι, πλ]- 
σίον δέ που. 

Ὑς οἵσ. Ἐμὸς πεφυκὼς παῖς.Ἱ 9ἱ 
Ἔσλες εσμῖθετει: Ἐμὸς πέφυκε παῖς" 
ὢ δεῖ σιγγσετα:. Ἀος αἱ Ἰμομηάῖωδς Πᾶ- 
βρῖς οπίπο[απ ὃς Οτέεοπτε ἀϊσηυπῃ » : 
γυ]σετα Πεξιοη] ΡΓΘΓετΓεπι. 

ὃς, οἵ6. Ῥούλει παρόντος οητά σοι 
τούτου Ορότω».«] Οοῦεα Ε]οτ. Πεπάο- 
{αι πασετ Ἱεέεοπεπς ετἰαπ τοῦτο; 
η ιοά Γάσοπςς Ἰπ[εύετας εσας αά !]- 
Ίω Κἰποῖίς ἴ]ςο τούτου τεέχε το εα]ε 

ο «ο, Κερ. ααοσωῖῃ ἆμο «οπίριταης 
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ἴωειόά, θοῤῥοείες Οεὅ, Τγτ. ν. οἱ , Τὰ 
τῶγδε χρήζεις πλησιαζόντων κλύειν, “Ἔ- 
τοίμος εἰπεῖν, 

Ὑς. ϱ18. "Ακουε δή 7υν θεσφάτω» ἆ- 
μῶν ὁδέν. ] δίο οµ Βαγπεβο ο4 Εωτὶρ. 
Πετας]ῖά. ν. 237, {[οπο] Ρἰαεωίί Ρ'Ο 
ὃὴ όν, τε ὃς Ἱηίταη ν. 1136. 958ρθ 
Ἱερίτιτ "Ακουέ νυν. π;πυς ασςυτατε Ρᾶ- 
Ππι "Άκονε ὁἡ 20»: αὐ1α {6111 σετ αἰτετηπᾶ 
»υ» τ8ητΙππάείῃ Πμπιβοατο πάεσαιυτ ας 
δή. 1εὰ νυ» ἴθεπι ας οὔν. ὁή Εοτπαἷα 
αυτά εΠ οὐ[εσγηυιῖκ: αμώί ὀίάζιε ν 
Φιμαε[ῦ. νὰ δαπι Οἱ Κήρ αὐ Ἠνσι, Ἡ» 
Ἑ5 ν. 158. ΙΙ. κ. ν. :οο. Ῥ:ο ἄκου- 
σον δἩ, Πετεηίαε Χι]ν, 5ο ἣΜ{Γ Οσα. 
Ρτῶέετι ἀξιωῶ, ἄκουσον», νὶόὁ Ρτο]ερ. 
Ἑ. 111. ρ. 22 υ. ος ὀγηπιαοὺέ ν]- 
ἀειις, Πεῦγςατ νοςμἰαπ) ), οἡ τεά» 
ἀταπι αῦ Αἰεχαπάτίηϊίς, ἀξιῶ «οηνεῖ- 
τεπιῖς 1 Κερ. αν, 25. Ὠμῖς πἷαί, ριᾶ- 
τει ὄξιῶ, Ἱπ[ετνίαπι εριά Λιτ]ςος ἆ2- 
τιβελῶ , ἱκέτεύω. ------- -Ὀδι Οοπις.8 
η Εφιυήτ ν. 1919. µῶς Ναῦει: Φρᾶζευ 
Ἐρεχθείδη λογίω» ὁδὸν, ποίῖτωπ; ]οςΗΠΙ 
ουπ] ρἱατίοις {μά. Καετιω ατοῦτ, ου] - 
δις 1 µη νοςις ἑρὲς µίαπι 4ΔΒΤΙΠΩΤΕΕ, 

Ἡ9. ϱ91. "Απερ πέφυκε , ταῦτα κά» 
»άγκη σε ὁρᾷ7.] ΦἱςοῖΏε τεΏάείῃ "Άπερ 
πέφυκε βΡυ:Βοατε ροτεχυπί Ώου ΙΠ ἶο- 
«ο, αἱ τές [ετηπί, νε] 1ἰα πεπΙρε τες 
{πι Όε τεδιςδ, φµαε Πετὶ /οἱεπ: νε 
παϊμτα [μπί αἁ Ὠος Πάνε εοπιβατα- 
1α6 ἀἱ6ι φαἰάεπι {μενΙὲ ταύτα πέφυκς" 
δεὰ Ποοσοῖπε Εοίο εοπνέπ]ῖ Ώεοτυπῃ- 
νε ἀεετειῖδ. οὐῖοας ετῶτ 1Π τε ΠΟΠ 
Ἱερίάπια ΟτεοηιΙ (ΑΠΙΕΠ οΌ(6ΠΠρεΙεΠ» 
ὀιπιν Αά Τιτεβα ὀεσγειυπχ, νετία 
ϱ5ο ἀεπυπΙθμΏ), [βρεί απαις 
αἴτο Ουτία πιει ρἱαοίαπιέ µαετ.. δία- 
εἶωςςσ., ΙΠευ. ν.οιΣ. ΌΓεοῦ Ευτὶρί- 
ἄεις ν. 90ο. Τί Οήοᾳ: τιυ’ εἶξας τῶδε 
μνίον, ὦγέρον, Η ας νετίες ίοςο, ποτ Άη- 
(Ε δεθοµα[ία. γράφεται καὶ οὕτως. 

Φῆς : ἐμὸν παῖὸ ένενο γήςισθαξοι δέ- 
Ἂεις. Ῥο[ίτεπια οµΙ οἴθὴίἁ τις αὖ Ε- 
νν3 16 τν 
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εἱρίάε Ρτοξεξία, πο[ο Εότιε φοτ/ά ςος- 

τἴσεπάυπῃ Γω{ρίεδρίεασς . 
ἘΈῆπερ τέφυκε, ταῦτα «ΦΥάΥΚΗ σε δρᾷ». 

Έγτερ πέφυκε [οἶ]ίεει σὸς παῖς, βηι- 

ἄεπι ιο εἰ Ἁίως, ἐδείγεὂὸ θῦσ δὲ Π1ῦ- 
επάἡμεΣ ἴποτεπάάπι επΙπ εἴαε, ὃς 

δρᾷκοντος Φένυος ἐκπέφυκε παῖς νΨ. 948. 

90]. Ραυ]ο Ρο εκριςαξατ», ουτ ἰος 
ππα]! Γοἰασί ροΐξτοτ Μεποεσέα Ο«τεοπ- 
τς ΒΙίαπ. Παά εἴπερ πέφυκε δυρθό- 
εἶοὲ εοάέπι (Επία Ρρο[αῖε 1Η: Έταπιῃ. αρ. 
ολα Τε ΤΣχΧινν Ρ. 4στ, 93. 

Σ]αῦσαι. αταργεῖ τοῦδὲ κεκλήσθαι πα- 
πρὸς, Έϊπερ πεφυκᾶ Υ’. εἰ δὲ:µ0], .μείων 
Ῥλαβή. ς Ιερεπάυπ εὔπ (ε/πετος 

Ὥοι ου Οτοβό Ρ. 431... θωτρίάες 

Οι. ν. 484. Κεύου γὰρ ὅδε πέφυκε, 
ποιοῦτος γεγώςς Μ. Ἰέφυκε:  ΜΙΠΙ 

Ἔβίεῃ νοτας ριθεσείσπς, ουσ]ἰς ν]- 

δες, [Εενδηάς5δ εππεπεπόυπι ἀν- 

Ἔθπι ποῄτο νἰάσιΏτ, ος, Ένπερ πέφυ- 
πξν {εὰ, τν 

“Απερ πέπηγε, ταῦτα κάναγκὴ σε δρᾷ. 

Ὅμαε φμίάρπι λα [πὲ, ὕ να Γαεετε 1ε 

πεσε[ο ἠἰιόφηε εἰἰ. Ίος {επί τες Οτῶες 
ὁἱστάς πεπήγένοι, ᾖγπητετ επ τωτα , 

αὐα[ῖς ενας Εατο Μεποεςσί οῶ9έ». [.0- 

οἱ Ρἰαἰοπίς τεςοτάοϊ Ρο. Χ., Ρ. 6ο5δ. 

α. ἵπ φὔο:νειρα πέφυκεν ἅ πέπηγε ν- 

ἀεαπτας ἑΓαηεπιαιαηάα. Πας ααϊεπι 

Ειτιρίᾶεί νετ[ας επεπάαια Ιεζίο ᾳ0Δ- 
ἅταε 24 Ίβα ρτοχίπιε ριΦοξάεπιίᾶ: 

Τ φῄς» τν εἶπὰς τόγδε μῦθον, ὦ γέ- 

ρο» : ολο 
αυ πήπὶ ααἶάεπι Ῥωηριάαε Ροῖ]ς ν]- 
ἀεπευτ, αμαπι Π]α «εροα[ίας πιεπιΟ- 

ταια” Ῥτωίετοα Οτεοηεῖς ρετιμτοαςί 

Ῥετ[οῦς πιβρῖς αεζοιηπηοάαια . Ιπ Β- 
γἱρ. Ηε]επα ν, 178. ἱερίτατς Πῶς φής 

τή’ εἶπας μῦθον» αὖθίς µοι Φράσον. πο 

{πηρε {οἰεπε αἀπήγαθυπα! τᾶπι αριά 
Τιασῖςος αἴαπι Οοπιίσοδ. Τί φῄής, 

ἃ Πῶς Φής, ἵπ τα]ίθας {πε αΠταυι- 

πα, Ποσο Ἱηρηππίς: «4ε[εὐγίο τεβί- 

τυεπάσπι ἵη ΟΔοδρῃ, ν. 765, αδί νυ]- 
ραιυσ, Ἡ πῶς; λέγ’ αὖθις, ὡς μάθω 

ερφέστέρο», (απίέγώ εχοορίτανίερ ή 

αο2. 

αι ο σα 5 

πῶς» Ορτήρε: ΤΠῶς Φής: λέγ’ αὖδις, 
ἕ---' νίὰ. “4εΕὐ. Αρλπο. ν. 976. 50ρδ. 
Οε4. Τγτ, 756. ἅἃς. Ειτίρ. Ιρᾳ6, 
Τευς, ν. 1317. «4Τἱ[ορὺ, ΡΙάιο ν. σόδ. 

8. 927. "Αιρ ὅδ᾽ οὖκ ἔτ' αὐτὸς, ] 
ποπ]ρεπάμπι αΓΌΙΙΙΟΓ: οὖκ ἔθ ὦ ὐτὸς . 
ποη απιρ]ίως ἰάεπι ε[ξ. οὖν, ἔτι µέγει ὁ 
αὐτὸς, πε εχρ]ίσαι «δοῤο]ίο[ία. Ίο ἴ4- 
Ίηθη [οτῖοευς αγιῖσμίαπῃ οπΙΠαπι ποιή- 
τικῶς' πη]πῦς τεέτα: πεζιε επῖπι αὐτὸς 
φη{[ί οι αγἰεμἰο εοπ{μπέβυα Ἰάειῃ τ1ς- 
αυ απι ἀεποίαῖ ο. υτ Πἱεὐ. Ίλαπῶει οῦ{ετ- 
νατ 1η Μ]σε]]. ΟτΙε. Ρ, 199. ὁ αὐτὸς, 
Ἰάοπι » Λιτῖσε {οτθίεατ ὦ ὐτὸς, αραιά 
δορύοείειι Ὦν ΡΗΙΙοξε. ν. 523. (Ὅρα σὺ 
μὴ) Τότ οὐκ ἔθ᾽ ᾧ ὐτὸς τοῖς λόγοις τούτοις 
Φαγµς. Οὐτ ποῦ αἆ ος εκεπρ]ώπτάπα 
αἰδί τεροπεγειΏτ ᾧ ὐτὸς, τ(ῃ ἵπ δορὺ, 
Οεά. Έντ. ν. 565, ΓΚαὶ νῦν ἔτ' ὦ ὑτός 
εἰμι τῷ. βουλεύματι. εἴπεπάατε (οτίρτωπι 
ὡ ὑτὸς Ἱερίτωτ ἵπ Πεμτέρίᾶἰς Αἱο. ὓε 140. 
Εὐσί[. ν. Ἰο6. Έτραί. ν. τούς. Βαςζῃ. 
ν. 1265. Οαίά (απάεπι πρεά[ες 
αποπιίπιας εοιίεδ ἵη }ωρίζεἰς τερεί- 
ταίῃ. {οΠριυταπι τεροηάπ]:ς ἵῃ ΠΗεςη- 
Ὀσ ν. οο. [ρμῖσ. Ταυν.ν 720, 13431. 
Ττοαί. ν. 1206. Πε]. ν. τόσ. ὁ ΙΠ 
Ηετςο, Ευγ. ν. οαι. “Ο5) οὐκ ' ᾧ ὐτὸς 
ἦν, Ύυ1σας ἵπ Ἰοεῖς δὐτὸς εἀϊποπες 
Ῥια{οτιπῖ νυἱραισ, Ειτρίῖες, ατ ορῖ- 
ποτ», αρυὰ Ριµατεβιπι οε Οοπίο]ατ. Ρ. 

Αλλ’ αὐτὸς αἰξὶ µίμγε. Τ,. ᾧ 
ὑτὸς, Τ0μογὰίά. 11. ς. 38. Ἐγὼ μὺ 
οὖν ὁ αὐτές εἶμι τῇ γνώµη. Ἠυιο ετΙαία 
(:εσαίκπλαπι [Γατποδ Ιπτατί, ἁοσςεπῖ 
πο. ΠΗείπίω ὃτ Ρ. Βιτπιαππως 8ά 
Ουνἰώ. 1 ΑΙΏοτν 1ν ο 1. 

.Ν9. 928. 
μαντευμάτω». ] Ρτίαιαπι ἁἀμοίταδεπῃ » 
υττα. ΡεπιΙπυπ οΠει θεσπισμάτω» , 
αὐσά ειαι 1 Εάά, 98η μοντευμάτω» , 
αὐοά ἴἵπ {ααπι Βάῑτ. Κἰπρίως τεοερε” 
τας» ης τΠάΦέιη Ἱπο]Ιπαδασι» υς µαγ- 
τευμότω»ν νετίης νἰάκτειητ, ἵπ Οσο. 
Ῥοά]είαπί οπιπίθη5 ΓερεΓζΗΙΏ α ἰπ ΕΙΟΓ. 

πες 

οὐ φὰρ σῶν µε δεῖ 
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πες Ώοηπ ἵπ Τεἰάεπβάπι οριίπιο. Ἡ. 
οἵο. ἀΐχεται Τιτεβας, Κλύρις ἂν Ἰδή 
τών ἐμῶν θεσπισµάτωγ. που ΠοιαΤΗ5 ΠΟ- 
Ώτο Ἴοσςο Ειθιάϊ Εωῖτ: («τεοη λος 
Ἠοποτατῖοτε νοςδυυ]ο {εμας ἀῑεα 
ΠΟΠ ἀΐσπαιας, οὗ γὰρ», Ἰπουίε, σῶν µε 
δε! ματευμάτω». Φςλο]. αἆ ν. οἱ8. 
Θέσφατα , θεσπίσµατα., χρησμοὶ. τὸ αὐ- 
σό , ἐλέγογτο δὲ ἐπὶ θεῶν' ἠΜαντεῖαι δὲ 
καὶ Μαντεύματα ἐπὶ µάντεων ἀνθρώπων. 
Ίεηυς {αΙπεη Περο», Ἠος Π]ηας ἃ Γτα- 
σἷοις οὐίετνατῖ. Ἠϊπο ἴαπεη Ἰυες, 
μαι νεα Οἶσετο Μεποεςεα ἀΐῑσας, 
ρταειµῖο εἀῑο, ἰατβίμα βΡαΐτίας [μπε 
΄απβιίπεπι Ταΐο. Ὠρ. ας, ο. ΣΗΥ1ΠΙ. 
ασ πιπιας απ]ππαάνετΩ{Πο νἱάετυτ 1ο, 
Ῥαυίιω ν. Ὁ. 

Ἡ. 050. ᾽Απέλωλεν ἡ ̓ λήθεύ, ] τα 
τεέτε Κἰπρίμ: ἵπ δορῦ. Απτῖς.ν. 1219. 
νυἱρατυηγ: ------ ὁρθὸν ἡ ̓ λήθει εί. 
Υ. 0πο. Ἱπουπάϊας 2πτες ασσοἰα[ε, φαοά 
Ρ/Φ0εῖ Οοάεχκ ΕΙΟΓ. Ὦ πρὸς σὲ γοά- 
των καὶ τριχὸς γερασµίου. 4ε Ότεοπιο 
διαίων ΤΠερῬ. χ., ν. σιο. Λιπο δῃ- 
πες βεπια απιριεῦεης, Πο 0Γ8 ϱ- 
πεπίίς Νεφμίεημαπι τείεετε τοβᾶῦ. 

Να. 9. “Τί προσπιτεῖς µε” δυσῷν- 
λακτ) αἴτῃ κακά. ] Όπα (8Ώηἵάπι Ἱτετα 
{αδίατα, σοττίσεπάωπι ΟΡΙΠΟΓ. 
κ-- ὀυσφύλακτα γή κακά. 
Ψυ]ραιαπι αγ πυπουαπ Πσηίβσατε 
Ροτετίτ ἀερτεεατῖς» ἀεϊπάς ἰἴεγαπο απῖ- 
ο6 Πίς αεσοιηπιοήατµπη: πιαία Τθεγα- 
Παε τεβίοπὶ αγπομίετ ῥταεεανυεγί Ροίε- 
πισά. Γιτεβας ἵπ ὁαδί ΣΠΕΟ. Χ. Υ. 
65σ-. οεηῖε αἶπα {ασ /εὰ µτιίε ἆἅ- 
Το. Ἱερί πιΞ]πι : Ἰἡπιίπε ἆμτο. Τδεῦας 
απ Ρηαπίβϊς ΤηευαηΙ, νε] τερίοπέσι 
ἀρίαπι ΥΗ2 Απιρησίιετ πἀρε]]σπι {Ερ8- 
Ώωπιετο: ν. Ἴσό. σὺ» δίκη ὁ) ἥκονσι 
91». ν. ςτ. Ἠλθόώτα σὺν όπλοις τόνδε, 
καὶ πορθῦγτα γην, Ἔυχεν ἅ χρέζει. 
ν. 91Ο. αἷμα ΥἩ δοῦγοι χυάς. ν. 1991. 

ὦργων». μὲν οὖν γῆς ἔσχομε κατοσκ.:» 
Φάς, ν. 1290. Π]αϊδές τε γάρ μοι ζῶσι. 
κἀκπέφευγε ΥΠ. Υ. 1598. δεδοικὼς, μή 

4ὅ 

τι γή πάθη κακώ. ποηπυπαυσαω (ΑΠΠΕΓ 
Ἠτ νυ]ρο, ἃς ἃ ἵπ Ῥμαπ. εἰάτυτ 
ΡΙΟΠΟΊΠεΠ: Τ]τε[ας Ἱαρτα ν. 874. --- 
»οσεῖ γὰρ ἥδε 3 πόλαι, ἸΚρέν. Εὶς 
αἱς]!- ἀνσφύλακτα. 37 κακῷ., πιαία Τὸς- 
δἱς οἵς ευΠαπάα» πεο πὶΠ Ρηῃεοὶρὶς 
Ἰυνεπίς ποτε. Όμας Λῥτοτ[ς βγαζα» 
θετὶ νεὶ «ευἰζατὶ πεζµεασηί, ἀφύλακτα 
νοσαπε, ἕ ἄφυκτα. ΄ Απιοτ Ὠοπιπ) ρα 
ἀφύλακτες ἀῑοιτητ, ἐπευαδίέ, Αἡ- 
[πο]. 1ν, ς. ΣΙ, ερ. 47 ἃ ερίατο 
5ο, Ομρίθϊπῖς {αριτεβπι βέλος νοςᾶε 
ἀφύλακτο» διαϊγ [δι Εἰαεσμ. 

ες. 912. Σίνα" πέλει δὲ τούςδε μὴ λέ- 
γε λόγους. ] ΟρΙΙποε Κἰπρίμς πόλει ἐὲ 
τε(ὔτυίες Οοσὰ, Βοά)εἶ ε]τεταπῃ, αυοά 
ει Εά᾽ Εµετατ ΡΓορΒΡαΙΗΠΗ , πολίτοις 
ἵπ Οοάά Ἱερὶ εείετας, «βπουαπι ο: 
πυῖπ Ιεοίοπῖς Ιπτετρτείαπεπτωτη 
ευπι Οοάᾷ. Απαιιοῖς ἵηπ νετα ]εέήοπθ 
εοπίρίταηε ἆἀπο 1,εἰάά, ἆς Εἰοτ, Νου- 
τυπος 8! ΠιπσυπίΙΓ πέλις καὶ πολίται, 
νείαε α «Χεποβῥοπίε ᾿Απομονμ. 1’, ρ. 
719. η. αὖ Εσίρ. ΡΏαη ν. 9ος. Φρᾶ- 
σον πολίαις καὶ πόλει σωτηρίαν. Φεά νἱ 
{υα παι]να πέλις οἶυθς ἄεποτατ: ΡἰΠῖο 
Π]ολιτ. ΤΙ. Ρ. 360 -- σολλοὺς εἰς µίαν 
οἴκησιν. ἀγείραντες κοινωγούς τε καὶ β2η- 
θοὺς , ταύτῃ τῇ ἕυνοιμίᾳ ἐθέμείᾳ πέλιν 
ὄνομα. Ἠετράυίω ττ, ο. ϱ0. κατ' ὃν ἂν 
πόλιν ἐξενειχύή ,. τούτους πᾶσο ὀνάγκή 
ἐστὶ ------ αὐτὸ θάφοαι. Ὠέπιοβ]επες 
ἄνδρες γάρ, ἱπηπῖες πόλεις καὶ οὐ τει- 
ΧἨ. Ἱπ 9ΕΠΟΙ. αὰ δορὀ Οοά Ίγι.ν. 
σό. υὐἳ νετ[ις «8, 8σο, Πόλις γὰρ 
ὕκουσ᾽. οὖκ ἐγὼ μόνη. τᾶδε. Εωίρ. 
Ἱετας]ά. ν 490, ἡλόλις τ' ἐν ἑπλοίς. 

Ίχιοπε αρ. δ0δ. ΕἸοτήεμ στα. ρ 67. 
ὅ ρ Ι1Γ Φίλοιςτ ἄμικτός ἐστι καὶ πο- 
ση πέλει. ΡΠαη. ν. 71ο, ᾿Εξοιστέον η” 
ἀρ' ὅπλα ἱΚαδμείων σόλει, 

Ὑς. 931. ------ οὐ σιωπήσαιµεν ἄγ.] 
Ψει[ύπι ϱγ]]αδα ἀεβεζέω (πατη σιωτή- 
σαιμ’ ἂν Ἱερεῦσιατ:) {1ο ἱπρ]εν]τ (611, 
Οαπίετις, ους «ομ]εζυταῦ Έτπαῃς 
αυτί 1εἷὰ, ὃς Εἰοτ. ΏοἩ ἀίπεΓ ἵῃ βῃ- 

Μι 
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μ]]αῖς τορθε!ηῖ Ρ]ο"εφσε Ίος ο[ί ἵηα]- 
είο, αυοά Κἰπσίως απῖμ 0ο4. Κερ. 
ἀἰνει[απι Ππείποτοτ αὓ. Πία ]εδοπεί 
ἀδτογίοταῃπι (ΑΠΠΕΏ», οὗ σιωπήσωμεν ἄν. 
Φεαἰίσετο τ]θαῖς Βαγπεβως, οὗ σιωπή- 

Ἴσοιμι δή. 

Ὑς. ϱ17. Ὀρθῶς μ ἐρωτᾷς., κεὶς ἂ- 
γῶν' ἔρχη λόγων.] Μεπάοία Ε]ογ. 094. 
νοβΠίρια ποτ ΙπάΙρηΣ {αηϊ 41 Ίνεπες 
εοπάετεπι: Ὁ. μ᾿ ἐρῶτα εἰκ᾽ εἰς ἄγ ὤν᾽ 
ἐ. λ.. Ἱπβρπε ἔταρπιεπίιπ) [τος εὶ 
Ειτίρίαϊς Πο Ἱποῖρίτ αραὀ οἱ90. Ορθῶς 
μ᾿ ἐπήρου. Ῥεφιεπτῖα Ρο[αίε ειἶατη 1η 
Απάτοπι. ν. 9439 Τί σενοµυβεῖς, κεὶς 
ἀγῶν' ἔνχη λόων. Ρ]αευίΠε Γτοβίςο 
νἰάειυτ νετας ἀῑέέωπι, δἷς καὶ τρὶε τὸ 
καλό. θ8άθιι οθτίε ἀῑνετβς ΙΠπ τσαρ8 
ἀῑϊκ αἰἰαμοτίεε τορεῖῖ: 5 εχεωρ]ο τ 

Μὶς ΑπΙίσάπι αποά Ἱεριεατ ἅ η Μεά. 
ν. σσ. δι ἵπ δαρρ]ο. Υ. 425, ------ 

ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔθηκας λόγων. 

ὅε. 918. --- θαλάµαις, οὗ δράκων 

ὃ γηγενὴς Ἐγένετο ]. Ρτο θαλάμοις Πο 

ἁσόυπι απτε Οτο οπιεπάατς [οτΙρ[ε- 

τα, αὔαπι ε Οσά. Ο4Πί. µάπο Γοιπιαπη 
οτυ][οι βατπεβςς Επιητες Ἱεβῖεῦτ 1η 
Ὀἱπὶς [.οἷά, ὅς Γον. ἰπ ρέμτα, ααπι 

ΡΗΜο[ίταιι εκρ]αη»ῖ Γσοπάπῃ, 15 ς, 
αν, Ρ. 768. λόγιόν τι ὁ Ἱ ειρεσίας λέ- 

φει, τεῖνο» εἰς ἸΜενοικέα τὸν Ἰδρέρτος, 

ὡς . ἀποθανὼν «ἔνθω ἡ χειὰ τοῦ δρῴκο- 

τος, ἐλεύθερα ἡ πόλις ἐκ τούτου εἴη. Ὃι 
Ειγίβίάες ΑΙἱδΙ σηκοὺς Ἱροφωδίου, ὃς 

θωλάµας Τροφωγίου. Πο ἵπ Ρπωρηῇϊς 

Ῥετσητας θαλάμας δρώκογτος ὃς σἠκὸν 

ὀράκοντος. νιά. ν]. 10Ε7 18. 

τς. ο4ο. ----- Φώιον αἷμα ] Φοῦιον 

αἷω» Ρτα{εταπῖ 6ο. [.εἷά, Α, Εἰογ. 
ὃς «παπι ἅ υδῖαιθ νοςθ Φόος ἃἅ 

Φούιος ρεγπιτᾶηῖυ 1η ΜΠ, Οοὰἁ ος 

ἵπ νειία Φόώιον, 80 Φοίνον [ατίθαία 
τομή]. Ἱπιεγείζ. 

ες ογι. Κάδμου παλαιῶν "Άρεος ἐκ 
μιμάτων. ] Οοιτβελάσ εοπίςθο 

Ἰαδμῳ τοαλαιῶν "ΑΔ. ε µ. επ ἱτα Ματ» - 
τς αὐνετ[ω (αάπιιπι ἐπτειεταία. δἱς 
Ριεροβι]οπίς κατὸ πὸῦ Ἰπαϊμουίπιυς 
{αρρ]επηεπίο , αὐσά Λο[Πυ ρτοῦατυα 
Ἱπ 101. Οτ, θεπο]ίαβα Ῥιθδεε, αίαπε 
οπΏα ἀὐοίαπι ενἰταβίτητ, Ίαπι ο) ση 
οὐ. ἱπιετεππρτυπΙ ἀτασοπεπι Μους ἐμή- 
γισε Ἱκάδμω. Ὑεπυία ποππ]οι» ας- 
εεάππε Πάοπι σα[ᾳ5, αὐὖος νειθα Τ6- 
-υπῖ αριῖᾳς αἆ Ππος ποβτιπη εχεπ- 
Ρ]ηπι τεροτῖτὶ νὶχ ροτετίτ νυβῥοείίς 8 
Ττοςμίπ. νειία 681 , Οὐ δ/ τι τῶν σῶν 
Ἡρακλεῖ δωρημάτω» , ποπ εετίε ῥτοβ- 
ἴεΡ εα 40ο ΠΗετειὶ ἀυπα[ῆὲ: δευομᾶ- 
ες: μὴ, ἕνεκα ὧν ἀπέσταλκας δωρημά- 
των τῷ Ἡρακλεῖι, ἀθυμεῖς . Βου |ο- 
απεπάϊ σεπΏς, ἵπ Τόπογάτάε Ετεαυςή5, 
Π]ο[ίτανίε ΟεΙεὂειτ. Ώιετας, ὃς α)θοῖ 
ἔασι ΡΙΦ/{ΕΓΙΠΙ πά Ὁ. ς 46. ϱ {Σε 
Ρ]ατίπια. οο]]εριτ ΟΙ. «Αὐτε[εθίις να 
ΜΙ(σε]. Ους νττι, Ρ, 811, Ιπ ΑΠΙ- 
πιαάν. αἆ «4ε/ε)γίώπι τερειτα ῃ. σδ. 
Αάἀάαπιασ ποτατα ΔαβῥεΙίο ἵπ τι Ο5Υ. 
1π. 12. Ὀοίἱ, αεει[αἴῖοπες αὐνετ[ως 
Ώειπε, «Αγγίαπο- αγ: πιοπεῖ ἐγκλήμα- 
τα τῷ θεῷ. ------ Όξειεταπι Ώδο ναιῖβ 
οτατίο εα πΙῖτατ ορίησοπει 4Να1ῃ (210: 
τή ατεῖσὶτ ἵπ Ρτο]εροιη. αἰγοεῖά Φι6- 
ἆαπι Γαεῖποτα ἀῑνιπ]εως εαν ἵπ ροἱεγίς 
βιπὶτὶ: Ροίτεα διοῖςῖς Πτα ργα[οτιῖση 
Ρἰουῖε [επιεπίία, ασαπι Όοιτα τίάθε 
Ασαἀειηίοις αρυά (ἴσετυπ. 4ὲ Ν. Ὁ. 
1Ἡϊ ο 6. Χἄχνιτ:. ἀὐδ](αῦδς 1ΤΙΗΤΗ 
Ῥοδϊαε 5)οἵεος ἀερτανατίπὶ, απ οϊοὶεί 
Ῥοδης ἀραετίπὲ αιοτίαίειι. δΒίοπ οἷ- 
οεὗ5ος, τὸν θεὸν, κολάζοντα τοὺς παῖ- 
δας τῶν πονμρῶν, γελοιέτερον εἶναι ἰα- 
σροῦ., διὼ νόσον πάππου καὶ πατρὺς. ἕκ- 
φονον ἡ παῖδα Φαρμακεύοντος , τεῖῖα 
Ρίωτ, ἂὲ Ίετα Ναιπ/πίς νῖπά. Ρ. 561. 
ο. ααἱΏν Ὁτ Ιοίά, εΓαάίτυσ ρ. 556. Ε. 
Ἰρίεπηοι Ειηρίάες ἐγκαλεῖ καὶ ποῤῥησιά- 
ζεται πρὸς τοὺς θεοὺς, Τὰ τῶν τεκότων 
σάλματ᾽ εἰς τοὺς ἐκγόνους Γρέποντας. 
Οι ἀϊίρυτας πας ἵη τε ΡΙματεῦις Ἱπ- 
σεπΙο{5 οοσίτατα», {1 ποπημ]!ς Ἰηποίς- 
{οετεηῖ» ΓεουΙΤεΓΕΠΙΗΓ. 

τι 
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τς. 9) σύμμαχο» κτήσεσή" 
"Αρη.] θυσα Οοἀεκ Πᾶδεβαι ΕΙοΓ. 
"Αρη ἵῃ αἰτείης Ἰοειπ τερο[ηίς στή- 
σώτθ' "Άρη οἶῖπι Έυεται νω]σατυπῃ 5 
ατήσεσθ’ "Α. αὉ «11. Ρογίο ἵαπα ΕπΠεΠ- 
ἀατααι, Ἀατπε/. τεεορῖτς Ρίθτετ Οοἆ. 
Οααταδεῖς. βς Ἱεριπι ἀάο ]ιοίάὰἁ. ὅς 
Ατ/επίμς ΙΠ ΡαΤαΡΗΤΩΠ Ῥο["εται: β0ή- 
θὲν ἔξετε, μεεύοπαα Ῥτοιτερι. ρ. 1719 
Ω7. τὴ) δίκην τὴν παρὼ θεών καὶ δαιμζ- 
Σων μεγάλην σύμμαχο» ἔχειν. ΠΠἰθαπί! 
ἸΜεπωσεις Έ. 1, Ρ 17ο. Ρ. Υαϊᾷς, 
πααίε, ᾖ δέ) ἐστὶ σώζασθαι τὴν πόλο. 
ἡ: τοὐναντίον οἴχεσθαι, ΠΡΟΗΥ έρευσε»" 
ουοά νυϊσατατ» εὖ δέ22 ἐστὶ, {επτεηείασι 
οὐ/σμταν]Ις. 

Ἡς. 18. ὃς δρᾷκοντος γέγυος 
«ἐκπέφυχε παῖς.] Ἠϊπο εχρτεΠας {ες 
Ίουςς ε Βἠαπίϊς αραὰ Δοπίμπι Γαροτς« 
δις: 4 ἀταροπῖτ [ἐτρε ασπιαία Ε3ΟΥ- 
ζω µεπετε απφμίογ, 1ος μές ε[ὲ 
Ίαπ. Ατοικύιβις αἆ Ργορετὶ. 1ν., ΕΙ. 
π, ν. 6. {πο ν]τῖ ΠΗριοίοπε, ααοά 
Φδἱ νΙ{ως ε[ξ ἵπ Πὶς ἀετεκ!ε ζαῃ. (µ- 
Πἱοἰπιμς Ὑετιῖπι. 111. ς. ν. ομἰ ᾖο, 
Ἱοπῄως νεὶ Ἰοπίεπις αἀαρυ]σιυτ ἵπ 
Ερὶ(. ἆ4ὲ ερατῖς ῥρ. 216. Ριτετεᾶ 
ιεἰπηῖμς βοοῖβηα (απΠΠαϊα Ρηταῖ εχ 
μῖ. Ειτίρίάαε ν. 949. Σὺ ὃ) ἐνθάδ' 
ἡμῖν λοιπὸς εἶ σπαρτῶ» γέγ2υς. «4ε[εὐγ]. 
Ἔπευ. ν. 48ο, Μεγαρεὺς, ρέοντος 
σπέρμα του σπαρτῶν γέλους. ψεΓ- 

να Τίεβα οἰαίας εχηῖρει Τμερ. κ, 
ν. 6ο7» Ματίως πετίας ἓν /αευα ε[- 
Παρίιαι απριηῖς «Φαυτα, εαάαί πεπετῖς 
Φζιπάιο ποτί[εααις επ/αι }ρετεί : 
ἀαἴμτ Όος ἰαπίηπι οἰοτία Ραξῖο. ν. 66». 
Τεττίρεπαπι ειηξίο ραγίαε ῥγο /[απριί- 
πε Ρο/οιιηῖ. αριὰ Ηὐρίπιπι ΓΡ. Ι.Ν 
Τιτείας τε(ρορά[ε; [ἲ αμ: εν Ώγαευή- 
τεο βεπετε [ρετε[]εῖ, ὃν βτο Ραιτία ἵπ- 
ἐεγί[]εῖ, ορριάπι εἰαίε ἐἰθετατί,. ΑΔρο- 
μοντιγεγεῖς ΓΠεροπί ἀἰσυπειτ ἵπ δελο]. 
αὰ οορὺ. Απιῖς. ν. 198. τοῦ Δοόμογτος 
ἐκγτέτας, ΡΕΠΕΠΕΙ5  ἵπ Εμτίρ. Βαςςἡ, 
ν, Η151. 

Ν9. ο51. Οἱ σοίτε παῖδες. ] δο]]ῖςοε 
ἐκ σπαρτῶν γένους οττῖ {απε, ἃ ἀκέ- 
ραιοι. οἱ ἱασετειυτ: Οἱ σοὶ δὲ παῖδες" 
Αΐμογος μὲν οὖν γόἶμοι Σφαγὰς ἀπείρ- 
Υουσ’ ὄτος δὲ -------- (Επ[Η9 ε[οι: 
Τι ωετο ἰἰρετογωσι αίτια φιἱέεην 
Ἡαείποπα πιρείας ἐπιρεάίωπες δῖο αιιίεήε 
μα πιοτί βαϊτίοπι [εγόατο ΡοΐετΗ. Οὗ 
σοὶ δὲ παῖοες ποπρῖρατίνυς εΠες, σεπἰ- 
εν! νῖοε, [ο]επηῖ ἵη ἀἰβτιοωτίοπε, 
ταπ αραιά Ειρίρίάεη ἕτ αἶίος, [εά Ἱῃπ- 
Ρτ]πηὶς αρυἀ ΠΗοπιτι, ἔ[ἐ2ὲο Ετε- 
αυεπῖεΓ ΟΟΙΠΠΙΕΠΙΟΓΗΙΟΦ, ο Π. α, ρ. 
91ο, 38. απ Π. Γ, Ρ) 4ο7.. 48. αά ΙΙ. 
Δ., Ρ. 389, 3ο. Π. Η, Ρ 557. 6. αἀ. 

Οἱ. 8, Ρ. 3415 4- Ο6, 1», Ρ. 269, 3ο. 
ΟΗ. Σ, Ρ. όσον 15. Ο.Τ; Ρ. 601. 
53- 0, Ώ Ρ. 844, 41. 

Ὑς,. οἱ. 5». Αίμονος μὲν οὖν 
γάμοι Σφαγὰς ὀπείργουσ᾽, οὐ γάρ ἐστω 
ἤθεος.] Σφαγή» ἀπείργουσ) εΠ ἵη υηπὶ- 
«ο, αΙαπτυϊῃ «οπ[ίας, Οοά. Ειογ. Οτ- 
ὀΐπεπι ΥΕΤΡΟΓΗΙΏ Ιπνοτεῖε, Πας οῦ νο- 
οεπ Π)ΕΙΙΠΑΙΗ εχείίαης, ἔΕι[ζδίης αά 
Ἡ. Δ, Ρ. 932, 6. Ἠίθεος, ἱπηιῖς 
κατὸ τοὺς ἀκριῤεστέρους, ὁ µήπω εἰς γώ. 
μον ἐλθὼν, ὡς καὶ τῷ Εὐριπίὸη ἐν Φοι- 
Σίσσαις ὀρκεῖ, ἔνθα λέγει τὸ», «Αΐμονος 
μὲν οὖν σφαγὰς ἀπείργουσι γάμοι οὗ 
2όρ ἐστι) Ἠίθεος. τουτέστὶ ἄπειρος γά. 
µου. Εοτίπαπι οοπ!ιτεξίαπι ἤθεος θΑΠῖ- 
Όπεταπε ὀορῥοείες, Εωτρίάες ὅς δη 
Λοἱ{5. ς 

8, 95 [Ἰεὶ μὴ γὰρ εὐνῆς ἤψατ᾽, 
ἀλλ) ἔχει λέχος] Μεα ουίόεπι (θυτεπεῖα 
νετίας Ἱπᾷσετας ε[ ὃς αἀυ]ετῖπυς», 
{επτεπιί {ο]ΐσει {αρρ]επάς ρτατία 
Ίάπι ο/1η Επὶρίάσϊς ΙΠίθι[ετιις. Ἱπ- 
Γω]/α Επαάεπι ρετεξασετε ροτυίΠεε ἴη- 
τετρτεϊα(ἴο : μαπιυῖς επἰπῃ ποτ αἲιῖ- 
σετ εξωπι, ἵαπιεη ᾖαθεί Ιεδιπι: Ἱπ- 
ιεξα ταίπεπ Πα τεἠοαῖτ αήποτάπι 
οοτιεξίοι δατπεβω 5 Κἰπει νειρα 
Οταείς απἶάεπι ου τε[ροπάεπε, τ6- 
Ρυπι πἰμηοπιίπης {ταμάεπι: Ομαπιοῖς 
ρε επῖηι 
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οηῖπι ποι πιαγίες, πετ (ἶε[ ροπής 
ε{ξ. Πιεχίσοτιπι σοπάίτοΓες νείευτ πε 
Ἆος {ωρρίειπεητο οορίας {435 αἰαιαῃ- 
4ο Ἱοειρὶσιεηί : ον "Βχειν λέχος, ἄε- 
ο /ροπ/[µώη ε[]εν διγίρ. Βὔοεη.”. Όεη» 
τεῃα. ορτῖε ΠΟ αἱίο' πίτυπίατ Εαπάα- 
Ἠηεητο, αὐαπ Ιπιειρτειαπ  Ρἱαςἰβῖθ. 
πεητεητίαϊΏ, αὐαπι Μο ἀε[άετατί ρα” 
ταῦας Ἱπιογρο]αίοτ, 4Η πιο τεξηας βή- 
ἱρίάες εχρτείΠι 1ρη]ς. ἵπ Λι]. ν. οο7, 
υοἱ Πας {Γροπ[απ Λολίεπι ε]]οαυ]- 
εατ Οἰγιαηπεῆτα:: εἰ γὰρ μὴ 
γάμοισι. ἐζύγης, / Αλλ᾽ ἐκλήθης γοῦν 
ταλαίνης παρθένου Φίλος πόσι. Λὰ εχ- 
επιρ]απ αὐΙάεπι ΠΗοπιεγὶ Λέχος ὃς Εὐ- 
») ἀησαυητάς ἃ Οταπιπηαι]οῖς» [εὰ 
Ἡος υ[α Ασηναίο Ροῄβτα πἰμ]] ρτοτ/[ις 
ἀῑβετιπι γὤμος, εὖν)], λέχος ὅτ λέν. 
σρον.  Οαἱάφμίά ρτορεπιοάυπι α[ξ αραιά 
δυπίρίάεη. Παϊμς σεπειῖς αἀροπαῖπς εξ 
πε ΠΠΟΓΕΙῃ απἰάστη Ιοᾳμεπά1, Παῖς υῇῖ- 
τάΓυΙΠ:». Υειίαδ. αιτεπάϊΠο οοπάἰζοτεπι 
πιαπἰξεβαπι Πε. Οἱ Ιπιίετεηι ποτ αἲ- 
εἱσίὲ ἀῑοίτατ Ίη Τομέ ν. 15ο, ὅσιος ἀπ᾽ 
εὐνᾶς ὤν. Ηἱρρο]. ν 19939 «Λέχους 
Υὰὲρ εἰς τόδ’ ἡμέρας ἀγγὸν δέµας. ν. 149 
Ἡἱρροίγιις ᾿Αναύεται δὲ λέκτρα- κοὺ 
ψαύει γάμων. ν. 8ὰςσ , Ἱππόλυτος εὐνῆς 
τῆς ἐμῆς ἔτλη θιγεῦ. Εἰεξξια ν. οσ5σ 
Οὐ πώποτ'  εὐγής της. ἐμῆς ἔτλη θιΥεἴρ. 
ΒΗε]εια ν. 891, "Αθιήτον εὐλὴν ἴσθι σοι 
σεσωσµένη». Νε] υπαπ ]οσάπι πηῖηί 
πποη/ἴτατ] νε]ῖπ Βατρίαις, ἵπ 4ὐο Τ- 
Ρετίαταγ εὐνῆ: ὄψασθαι.. Ίμερεται Γεη]]- 
σει Ίπιθιροίατος Ἰία: ᾿Αβιμελὲχν οὐκ. 
Ίψωτο αὐτῆς, δὲ πια. ἸΜπίπιε ἴ- 
ΠιεΏ ΠΕΡΕΠΥ» ἅπτεσθαι. ηου υ(α ἔτο- 
ϱπεηταίάπῃ Οιείς» οοπίταίαπ ο{ἵεη- 
οι. σααχετ. ὈιΠ. ἀε διγΙο Ν. {. ο. 
χι. ὅ ο Μ. «πιοπίς, Εν ὃ 17. δε 
πεο Πητίρίάευ ΑΤΌΙΙΤΟΓ», πέφις α]ἰάπι 
Ροὔῦταπι Λείσαπῃ ἀῑκι[ο εὐνῆς ἄφασθαι, 
ουσά { νε] ποσο νπι ἠ]αά, ποβος 
ταση νετίας εεηίοµά ας ε[ει αὐα]τεν]- 
Ὥμς. ΄Ῥιπσεειαε}: Αίμονος μὲ οὖν 
γαμοι ΣΦαγὼς ἀπεί2γονσ”, οὐ γάρ ἔστιν 
Ἀθεοτ. Θμοπιοάο γέτο- αἷοί Ρροτετας 

ΛΕΡΠΙΝ ΟΤΑ ΙΡΙ ο Ν Εις 

Ἡαπιοι οὐκ ἥθεος, Πααἰάεπι νἱτρίπεπη' 
ποη ατίσεται 9 Όχοτεπι ποπάαπῃ ἀὺκ- 
εται Ηαπιοπ , πεαῖε ἵαππεη 7επετία 
ε[Τε εοπ{µρίίφε τει πονεται αὐραϊς 
τα]ίς ἀῑοίτατ θεος, ἄπειρος γάμου . 
παρθένος. Βἰαιο, αιϊ ἠίθεον ὅς γεγα- 
µηκέτα οΡΡοΠίξ 1χν 11, Ρ. 977. Ε. ἳ. 
γ, Ρ. 840, Ὀ. ἀέχρι παιδογογίας, 1Ἡ- 
ααὶε, ἠΐθεοι καὶ ἀκήρατοι γάμων τε ἅ- 
γγοὶ ζῶσω. }γρῖπεςι Λῥιετίφιε οἱ ν 
{απε παρθένοι, ἠθεοίτε,. ΗΟπετο, ΕΕ» 
τούοίο τ11 , ς, 48. γάμων ἀγγαὶ δι ὧγ- 
νοί..  Μα]τα ἀῑςι Ροῇεπε αά ἠΐθεσς, Ρο- 
τας οοιτίδαπ. «4ε[εγὴ Ειασωεπιυπῃ ϱ 
Τιασδοεᾶία ΄Τοξότιδες ἀῑέτα , στοιίο ριᾶ- 
τεγππὶς(απι ὃς ὡ(απίε]οΣ σαἴάχετις Ἱ]- 
Ἱαα είς Ἀ. Μ. Ῥ. ο, κ. Ρ; 5οη. 
Ρίουι ὁαήπιαβιη εππεπάαταῖ ἵπ ΡΗΠίαηε 
Ῥ. 6το. Α. "Αδην γὰρ ὧγναῖς παρθένοις: 
γαμηλίων /’ Λέντρων, ἀτρέπτη βλεμμά- 
τω» βέπει βολή. Ἡοτιπαν]ς Πα, Ρατ 
επ πε Ότασα οπἰἀεπ, δαΐπια[ις εκ 
Πὶς αρα «{προπι (ατγ/2. ο. οχχν!ῖν 
"Ἀδων τοῖς ὧγγαῖς παρθένοις γ/αμηλίων: 
Λέκτρων Ἑ ἄστειμη βλεμμάτων Ἔ ρεπι- 
βουλή. Οοπίσο: 
Τάμω» γὰρ ἄγγαῖς παρθέοις, γαμηλίω»’ 
Λέκτρων ἀπειθῆς : θλεμμώτω» ῥέπει βολή.- 
Ριτίς επι υἰγρίπίδιν παρεαίδΙη Τ0ΓΙΠΣ' 
αποτ/ πια ἀεειϊπατωγ οσιἱοτµπ- αεῖε. Ἱα 
Οµ5ἱςοβ.αἀργοῦατατος οοπΏάο: ουάεπι) 
{η Ίοσο Πὶ ορροπ]ειισ {1υεηοιι]αε Φλέ- 
γων { Ὀφθαλμὸὲς , ἥτις ἀνδρὸς ᾗ γε» 
η ευμένη. 

νο. οσσ. Θονὼρ' πατρῴ»ν γαϊαν ἐκ. 
σώσειεν ἄν.] Οριπί Οοά, Γιεἰό, Ιεξῖίος. 
θανὼν πατρώα» πόλιν, πε νοςε ου] στ΄ 
Εοντί Ροῇοι (ΓαΏδροβτας [πρτα ν΄ ϱ079- ΄ 
Ἱκαὶ πῶς πατρῴαλν γαϊαν οὐ σῶσαι θέλω. 
“Οἱ ρτοχίπι ργΦοεάαπε, ποη «οπ- 
νοπῖε Ίπιοί ΟΓαΙΠΠΙ8ΠΟΟΒ, Ύμο {επ[α: 
Ώπε οαριεπάα, ΘΟαί πονοτίπε, αι 
(πεία  Εαεείπς ὠσμεπίώ»- Ουῖὰ ἄνετοι 
βόες) ποπ αωτεπε, εὐϊ [Οἱ υοῖυς {η- 
φεπίςν ριγρίαί ὀἰεατατ πῶλος, τὸ’ ᾱ-- 
ψειµένοφ πέλξἒε Ἰεποευεί Ρίο ρδιτ]α. 

' Β.Ο”- 
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πποτ]τητῖ νετρα Ρτοάς]ε ας ΓΠεῦ. 
Σ», ν. 758. ἀαῑε Ραιμᾶία Τὸεδίς, Ο ας 
βερίσ, ἕ ττοιο Φα /[απρωηε 
ῥτοάϊθις επ. Φα νοσεπι (ος 
ἔτεφσεπτα: 5 1Πμ]ς ταππεπ Ἱερί πιο] ἶπῃ : 
Εὖ νοιο Φμαε [ιπρµῖπε ῥτοάΐσις επί. 
Άπισα ὡατέμς ἀὀιχοται }ῆς σοίωπι ἴησε» 
Φεῖι, Χ» 714. Ἱπίτα ν. 787. Ι.μ[ίτα- 
Ίεπιπε Γεχίς ερο ἴε. ῥµεγ ἠπε]γίε, ΄ἴ Πε- 
δὶς Ώενοιηπιφιε «8ρὺς. ος εει πιᾶ- 
τετ, αἰεῦαπι, τῇὸ ἀγειμένον πόλει. 

Ὑς. ο57. ---- µέλαιαν κῃρ'] επι. 
Φοτίῖ «οττεξΊοπεπ νοσῖς νι]ρεις µέ- 
εαν Ἱοσερετυσο Οτο ας, βατπεβις 

σετετίουε : ΠΓπεπι Οσάά. 4πο 1,εἰά. 
ΣΙοτ. «απίετις Ηὶο ετταδατ ἃ Λαϊβίο- 
τίως. ΄ υροτίέί «οππεπτυπ ενα]ρατῖ 
που ἀεὈηετας. 

Ὑς. 961. ὅστις ὃ) ἐμπύρῳ χρῆ- 
παι τέχ»ῃ ΜΠάταιος. ] ἵ ἴτεβας 1Π δορὀ. 
Οεἀ. Τγ/. ν. 124. Φεῦ, Φεῦ. Φρογεῖν 
ὡς δεινὸν.. ἔνθω μὴ τέλη Λόει Φρονοῦγτι, 
Φίομε αριά Παπ: ν. 4σ2, Απειμι 
ποίνυν' καὶ, σ) σαῖ, κέμιζέ µε. 8ρυά 
ποτ Τ1εῇας ν. οόο, Τῶ μὲν παρ’ 
ἡμῶν πάντ’ ἔχεις: 4γοῦ., τέκνον. Πρὸς 
2ίκο). Οοτβίας ΡΙΟ Ρα]δπῃ. Ρ. Τ91 37. 
Ένρηται τῷ παρ᾽ ἐμοῦ. καὶ παύομοι. ---- 
Νοβτα νετ χρῆται., ῬῖΟ χρᾶται , 
νυ]ραν]τ εκ οριίπιο (ο, Δἰπρίις, ομὶ 
ἆπο Ι,εἷάά. εἀβιρυίαπεας: Πς [ε]]ΐοει 
{οτῖδὶ πιο]εθαπε Ατιϊοια. ν]ὰ. σταε- 
οἷως αἆ [ωιοίαπί φο]αοίῇΠ. Τ. 11. Ρ. 
στ. τίάει Οταππιατῖςος δεαίης Επι» 
ρίτ. Αντ. 1», ὃ. 1975 1098, 100. 

Ὑα. οόη. Πικρὸς καβέστηχ’ . οἷς ἂν 
οἱωνοσκοπή. Ἱ ΌὉποά ΟΌοάες |αδειτ 
Ἔ]οτ. ος ἂν οἰωγοσκοποῖ, 6εὈΙΙηΙΠι αἴ- 
Ὀιττοτ. ἩΜοπεπιε Κἰπρῖο, Οοδεκ 
Εερ. 9ος Ρτο Πικρὲς εσίσει Ἐλ- 
θρὸς» Ἱερῖτατ εείαπῃ ᾿Εχθρὸς » ἵπ [.οἰό, 
Ὅοά. π. {εὰ Ἱπ Ἠοο Οοάϊςε τει- 
{α9 ο65 εται οπ]βας 5 οαπιάεπ |ε- 
ἀπῖοπεπι «σπο]ίοῃ αάβτωΣι ἵπ 694, 
Ι,εἰα, δετ]ρίειαι ἔοτίαπ ᾖΠωῤίάες: 1) 
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μὲν πικρὰ σηµένας τύχµ., ἘΕκθρὸς κα- 
θἐστηχ , οἷ ἂν οἰωνοσκοποῖ. ΠΙΠ ἣίς 
ουοφςς Ττασῖσαε, αά Ἠϊπεαπῃ ἵπίετ Υο- 
οὐ. τύχγ ὃς ᾿Εκθρὸς ενἰιαπάαπι, παῖ]- 
νυπι Ιπνοιιεγίς νοσαπῃ οτάίπεπι. 1Τ}ί- 
δίαπι ουἴάεπῃ ποτ ε[ί, ουῖπ Πεκρὸς {- 
Ρο ποιῖει τον ἔχθρὸν, ειαιε ἵτα ετἶαπα 
τοάἁαιατ α Οταπηπιαι]εῖσ» «ε/εὐγί. 
ΟΠοῦρῃ. ν. 239 Τοὺς Φιλτώτους }ἂρ 
οἷδο νῶν ὄτας πικρούς. δορὺ. ΑΙ. ν. 
176. Η κάρτα πολλοὶ νῦν Φίλοι, καὺ- 
θις πικροί. ΡΗΙ]. ν. ο54 ο πικρὸς θεοῖς. 
ΦσΠο]. ἐχθρόι, ᾖεὰ, νεὶ οὗ πιοτάπι 
νε] νετροτυπι ΔπΠίαΤαπι α{ρετπατεπῃ 
Ποπῖπες [ερῖας ἀίευπτυσ πιχρος ζυγὲ- 
Ρίάες ταιΏεῦΏ 6ΙΒΗΤΗΤΩ πιεπηίηϊς πι- 
{ρΙαΠΙ {ηίηιῖεμπι 8ἀρε]]αῃς πικρὀν, Υεῖ- 
Ὀἱς Ποο ραβῖπι εΠραϊε: Με, ν. 1174. 
Σπυγή, πικρὰν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθε», 
ΤἜτσαἁ, ν. 4ΦΙ. Πεκρᾶν ᾿Οευσσεῖ γήρω», 
Πεὶ. γ. 488. πικροὺς Λόγευς ἔδωκα. ν. 
668. πικρᾶν ὁ ἐρευγᾷς Φάτιν. ἴοπ. ν. 
1955. ἡ Φότις ὃ' οὔ µοι πικρά. Ἐ]ες, ν. 
418. πικρα ὁ᾽ ἀγγείλαιμεν ἄν, αἴρυε Ιτᾶ 
ποβιο Ιοεο Ιεσετετυτ: ὃν μὲν πικρῶση- 
μήγας τύχγ. Αἰιευπ, ᾿Εχθρὸς καθέ- 
στη’, ΙΠάεβι Επρίάευπη είεςΙπ Μεά, 
ν. 506 τοῖς μὲν οἴκοθεν Φίλοις ᾿Βιχθρὼ 
ποαθέστη κ’ ν. 575. Ἐχθρὼ δὲ γαίας κοὶ- 
ῥρᾶγοις κοθίσταµαι, ὙΨοτῖν οοηρταῖι {εΠ- 
επί, αυοά αρυἀ Ρἰμίατεδ. Ἱεσίατ 
4ε αὐπ]ατ. ὃς απη]οῖ ἀΙ{ΕΤ. Ρ. 56. Α. ὁ 
μὲν ἐλέγχω καὶ ψέγω ὃνγμὸν ἐμποιῶν 
καὶ μετάνοια», ἐχθρὸς δεκεῖ καὶ χατήγο- ὢ «ν 

96, ο. Οὐ γάρ τι τοῖσι ὡσὶ τερπγὼ 
δει λέγει». Αλλ’ ἐξ ὅτου τὶς εὐκλεὴς. γε- 
νήσεται, Βιγῖρ. ΗΙρρ. ν. 483. ἴάεια 
Ρυά ὁτοῦ. ΙΠΙΙο Έ. πια, Πέτερα θέ- 

6 σοι µαλθακὸδὶ φενὸἩ λέγω, "Ἡ σκλῃρ᾽ 
ἀληρη, Φράζε: σὴ γὰρ ἡ κρίσις. 

Ἶς. ο6ς. Φφοῖβον ἀνβρώποις µέ- 
30», Ἁρην θεσπιωδεῖρ.] Βἰμίατεζις ὰὁὲ 
ΒΥΙΗ. Όντας. Ρ. 407. Ρ. Ο7 τείτεται, 
Ἱπηυίες ὁ θεὺς τῷ Εὐριπίδῃ. ὥσπερ νο- 
μτύετοῦντι (Ες Ἱερειίπι ) καὶ λέγοντι 
σσο Φεῖ- 



δΐξ 

Φᾖῇβ2 ᾱ. µ. χρὴ θεσπιῳδεῖρ. Ε2, δρα1- 

Ρεπις ἵπ Οµ1ἱ. Π. ἵπ Εε]. ν. 94. Ρ. 

4οΙ. ο ΡΙΜαΤεΡΟ οἴιαὴς Εωπριάσα Πο 

αἰε σοπ[ίεασεπάα» εἰ πετ, (ο ]ϊσει ! 

ραιίο ὑαδεαίμτ: Χρ ΦρΓβον ὠγθρώποις 

θΕσπιωδες  μόο. αἀπιοήαῃ Ίμνεηῖ5 

δραπ)επέ οὐττοχῖτ ειτοτεπ ντ Εσὶ- 

ποῖας «τας αιπ]σΙΠ]ηας 10. δερταᾶε- 

τις ἵη ΛΙη[ιευη ρ. 91. Ὁποά ἵηπ Ρ]ὰ- 
τατο]εῖς, {2115 ενεπῖε, ιτ ρετιπΏῖᾶ- 

τεπτατ α ταῖς Ἆρὴ ἃ Χρῆ». ποῇβτο 

Ίοσο [,οίὰ, Α. ἐχρην. Ἡ Χρ», ευ 

Ἱπτετρτεταπιευτο, πρέπον ἦν. Ἰῃ Οιο- 

{ο ν. 561», Όο4. 1,εῖά, Ὁ, ΡΙΕεΤεῦᾶς 

χοέχο χοῇν», ορογεθαῖν Ῥίο χρὴ» 0ΡΟΥ- 

τε, τεβταεμόυπι 1η Ηἱρρο]. ν. 467. 

ο ΜΠ. Εἱοτ. ὃς Ρατ, ἵω ΑπΠάΤΟΠ. Υ. 
4323 8 Ε]οτ. Εὶ ξύμβοσυ δὲ χρῇ» σὲ 

σὴ) παῖὸ. ἐξάγει. ἴάεπι Οοάεα νετ[απι 

β1ο, Αἰσε[, {ο τεέο Γοῖριαπῃ εχΗ]- 

Ῥεε: Οὐ χρῆν μ’ ὀθείου γ οὔνεκ εὖ 

πάσχει νεκροῦ’ Ρο νυἱρα5: παυς 1 

πιοάυπι ]εσίεατ ἵπ ομιίσο ΕΙοτ. ΑΠ” 

ἁτοπῃ. νετ[ας 1208» Ο2ὐεῦ σε, πρεδ- 

βυ, «χρῆν πάρα, Ἠήλεῦ, τέγωγ. 191 

Χρῆν νυἱραιιτ ν. οἵς, δε 004, 

οχηίδετ τοέο χρὴ» αιοά ριστυ]ετῖπ 

εείαπι εἰαςάεπι ἁτοιπαιίδ ν. 1214. Π6” 

ιο εωἰπ νεταιῃ Ρετο» αὐοὰ [εηῖδίε 

Τδοπιας Μαρ. Ἆρη ποῃ ταπΙΗΙῃ ἀαγτί 
ποῦ ἔπρεχες {δὴ ὃς αντὶ τοῦ πρᾶπ»ν εστι 

Ῥοβιμιπ. νά. Οε]εὈ. Τ. Η. ἵΏ Ατίβυρο, 

Ῥ]υτατη ν. Τ1ωσ. οπῖηδ ἀναπιατὶ5 νεγία 

ποπο Οοπιίσας νετραπι ἴεέε ποτας 

Εωηρίάευπι θεστιωδεῖ» , Ἰπάΐσε Ρο αοε 

1, 17. δι υραμβῶδες, Πιν 1η νΙο!ιπ]5 

Επίρίάεα τίαει «4γ[ίορόαπει εκ Οτείῖε 

ν. 285. Λοξίᾳ δὲ µεάφοµαι. 

Ψε. οό7. Ἱςρέν, τί σιγἒς« Υ Πεν 

ἀΦδ2γγ2» σχάσαςν} δΔιημῖι Ίο ἔι- 

βαιδ. ἵπ Ἡ. Αι Ρ. 3359 14: ἅπὸ ταν 

πχῶ, τὸ χάζω, καθ ὁμεύτητα τού 

εχῶ., σχάζω. ἓξ οὗ τὸ, γήρυν 

ἀ922Υγο) σχάσας. Α]απι ε θυση]βτς 

εΊσσαΏν {εὰ νοιθα ν. 457 Σχάσον δὲ 

δεινὸν ἕμμα θοἈο]ίαπες εχοίτοι ἵῃ Ατί- 

βορὺ, ίαῦςς ν, 107. Δά αἱ ποίας 

β ΡΙνΝ οοτ ἙἍ οςατατνςτ. 5 η 

ν. Ὀ. ἵπ ΜΙ(οεΙ. ΟυΠ ν. τί, μ, 
1ο6, 107. 

Ἡς. ο58. ]ζᾷμοὶ σαρ] Ιζάμοὶ μὲν 
αἶτετ Ώαῦσες Γοἰάεπβυπι Α, ἵη Σ Ἱορί- 
τὸ; οὐδὲ Ῥτο οὐδέν. Ποιώπ ΡΓῖΗς ΠΟΠ 
ἀῑ[ριεεε. ὃς, 960. Οαπιαυτῖρ. Οοἀ, 
ΡΙΦ0ες, Τί δ) ἂν τις εἴπῃ» υ0ί νυ]ρα- 
(81 ΡΓΦ{ετο. οἱ Οοάεα [οήριυς ν. 
ο7ο., {υρρεαϊϊίατες: Εγὼ μὲν οὗ ποτ’: 
ποο εα]άεπῃ θππρ]εέχετεγ, {ετνατο γάρ 
ν. 068. θεοιεπιῖα», Υε/[ΙΠῃ ἵῃ- 
Ρρτ]πηϊς ο74 9 αἀπιίτατυτ (στοτίτς ἵπ ῬΏτο- 
Ἱεροπι. Ῥ. 51. ρδτοτηῖ νε]ατ αεέτις 
Ππαρίπεπη εἱεραπ/βλίΏαΠ], 3 

ὃς. ο76. Θνήεκει) ἔτοιμός, ατρίδοᾷ 
ἐκλντήρίο.] Οαοά (αρρ]επιεπιῖ Ίοσο 
Γυεται α Ογαοῖς Μαρ]τὶς αἁ ἔτοιμος 
αά[οπ]ρτΙπη εἰαὶν ααοάαµε Ρετρεταπι 
Ππτη]ογαητ ΊΠ εοπίιεχιὔπ, ου σι. 
ιπίεγις πιοπυ(Πεε εἰσϊεπόάσπις Ιπο- 
τεπιῖ Ῥτορίετοα βατπε[ίμς οβτεπηρεΓᾶ- 
νὶερ φπία ἀεσται 1]]αά ἵη Οοά. Οµπτα- 
υµρ. οσα! πος εοΠ{ρίτεπι ἁῑο Γιεἰάᾶν 
ὅ Ε]οτ. ΄ εά αὔςασε υἱ]α Οοάΐσμπα 
αὐέτοπίταϊο ΤΕ νικ ἵπ ἀμοίταιίοπεπι 
νερμίτο Ροῇε νἰόεσατυτ: ἁἀωοίιαταπε 
ταΊπεῦς ὅ νειραπ Ρροτῖας Θ)ήσκειν 
εἰπιπαπάιπα εοη[αστυπτ Ἴἶαο. 1λυροτ- 
{πσν ο ΠΜήίοπως. ἃ ὅαπι. Βαλτετίιςς 
Πΐς» εν ἐσο. [ο]δῖε, ετἠ/ήππο το ἐκλυ- 
ο) τριων εῇ: ἰεσεπάμπι ἐκλυτήρισ 
ο θ2ήσκειν εἰείεπάτπα, δος αεί θνήσ- 
πει επ δερολία[ς αεπ]ως επρἰἰτα- 
ο ἶοπο [πίπι εβο.”. δεΠρΗβο ου]- 
ἁοιῃ ροιυέτας ΕΙπιρίάες: θ)ήσκεν ἔτρι- 
μός εἰμι, γῆς λυτήριον. 90 ῤΙ8 ν. 4979 
Καὶ νυν ἔτοιμές εὖρι' Στρατὸν 
ἁποστεῖλαι. Πἱπατεβις οὖν. Γ)επιο[ίῃ. 
Ρ. σ6., ας. κᾷν ἤ ταῦτα ἀλγθ], ἄπο- 
ὀνήσκειν ἔτοιωός εἰμι.  9θά, ΝΕΡΟ εἰμί 
{ιΡΡΙεΕΠο, ΛΡῥΙο[ίγαε. Πρ. Ίνα, εἰ 
δὲ ἀπιστεῖς, ἔτοιμος ἀποθνήσνειν, ὃν ἐπι- 
τάττης τοῦτο »υνί. Ίεφιε αἩτει πις 
{οτ]ρ/ίεται Εμτρίᾶες: Θγήσκει» ἔτοιμος., 
πατρίδες ἐκλυτήριον. {ος {ει]ίσει ετας 
ΑιείςοἵΟΠΏ τ6ΙΠ γοίςεΓυῖη  4ΩΔΠΠ Γεςςη- 

τιο- 
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εἰογαῃ , ἵῃ Πας Ἱπρι[πιίς]οουτῖοπε, υ6γ- 
Ῥαπι. εἰμὶ ἱεδτοτὶ τεἰϊπααετο [ιραμβίση- 
ἁὑπι. ο0ρῦ. ΑΙ. ν. 824- Σωρεῖ) ἔτοιμος, 
κοὺ λέγω δείξω µόώον. Μεπαμάετ 1 γη - 
ερλεὺῖς αρυά Ζεκοῦ, Οευτ. ν, Ῥτου., 
6ο. οἳ 9/ρ "Ηρωξς ., . ., Ελκοῦν ἔτοι- 
μοι άλλο ἢ εὐεῤχετεῖ. πΟΠΏΕΠ ρίο- 
ρήμπι ο Ππε Ρρ:]οσὶ [οπατί ΡΙΦ{εΓ- 
πη ασ οτυίττογς αματεαῃ {πι ε[ 
οχειπρίοτµπῃ Ιοπῃ οο]ἰεσετυπτ Οἱ. «4- 
Ότε[ευῖηςν. δι Ώ Οτο Απίτ, Ίπ 
Οµατίε, Ρ. 4ο. οτί Ευπρῖάεα, 

Ψς. 978. "ΑἈκέλαστ' ἔφσας µάντεων 
Δισπίσµατο] Α Κιπρίο πἠίαιαπῃ ]εξξΙο- 
Ώσπ τονοσανῖ μµάντέων. σὐ]ας Ίσσο 
Ρο[µεταῖ ε Οοά4, Απρ. μάντεως" ο 
μος αςσσἀεὈθηΏῖ ἆπο Ιετανὶ,  ῬΡαταπι 
μὶς ροπµάετῖ (οάϊοες Πασετε [ετῖριϊ 
νιδεραπτυτ, υοί πιαίοί αἀείας συξῖο-- 
τίτας «οί, ἱεξίοπεπι ααιη απίετι.- 
1. ΠΠ {α]ος, {εααμῖ, Τμεῦ. χα, 

717. 

ας παίαεφµε εαπαῦ. νειθα {ηπτ Μεμο- 
οἑῖ, Ραϊπβ επιοίεπῃ ανετιεβιῖς, ααὶ 
ἀῑκειαάτ ν. ὅοι. Νε οα , πε οτεῖε. 
{πετ [αρετῖπε Ῥτο[απιπι Πϊσπαπίατ 
(αεροπιης Πἱρπεπιις) [ήημιίατε [6: 
φεήιρ. ΠΠ Φαΐμπι εχυή/α [γεν 
Ῥτίρὶάαξ [απι ὀκέλλστα µάντεω» 08: 
σπίσµατα. ΕΙΦίετεα ΠΙΠΙΕΤυΠΙ ἵῃ σρῃ- 
το πρτα. οἄοσις Ρρ]ητατΙν η; εἀθίρετι, 
ῥίατετ σαἴαξρτων Α. Μ. 11, ς. Χν. 
δεθιέπ ας ἀοζυῖς ἵη 8ὲ χνΗ, 3. 

Ὑς ο7ο. Φεῦγ᾽ ὡς τάκιστα τῇςὸ' ἅπ- 
κλλαχθεῖς χῤογός.] Οατ υὶς ο οἀ[είοις 
Γοήριῖς ποη οὐ{εαδτετάτ, ας ΑΙΠί- 
«οτι {οἱα, Π] έαιοτ, Αἰπριώι Ἱπι- 
Ῥεα τς Ἰσποίειο. [Π ἀπαλλαχύεὶς «ΙΙΙ 
Βοδ]σει. Οοάά οπηπΙθς ὃς Έαατ, «οη- 
εἰπεῦαῃε Α { εἴάνπί]ς ὃς Ε]οτεπιίπ. Ίτα- 
ους ἁαάρο ἔοτπιαπι αν ἵπ νῖσεπι 
Ἠρέτερις Ῥος νὰὰ. τέσερις, οπολλα- 
γεῖςν Ροηέτε΄ ΠΟΠ: Πῄταν].: Ἕσιπσγο 
Σεείᾷν νΙάςδοί Πε, απὶ Παπάνπι αἴ- 

Λοπ πε τὴ Πποπῖίμδ, πες Ὁα-- 
μη εποτ/[α Γατεπίηπι δοἰἱεαπὲ, πια- - 
σιεοᾷµε Ίπουεπὲε: ([ί οαίαι 1[ία Τΐγε-΄ 

ο) 

ὑιεταδαπεατ ΠΗεπή. δίερῥαπί ἁθοτδιο 
Ποπ! Ἱπ τα]δης εχετοιιαι οί 5 
υἱς εοῖπ Ἱῃπ ΑΡΡ.΄4ε Πα), Αι. ρ. 
147 αογί[ο, Ἰπησίε, ῥο/εγίοτε ῥα/ΐτο 
Ιψεπιίως τπτ «Ποί, φμαπι ῥγίσγε, 
μὲ αππῦο [ιτ ἵπ μία. Ὁτ αΗδί Εεεῖε» 
Αιπὶςος αῦ Λιτῖαῖς ἀἰπίπσιετε ἀεθιο- 
ται: Λιτϊςί (πίάεπῃ τεςεΏτΙΟΓΕΝ; επιοὶ- 
Πταππ {εέταπιες Γἱα]εέαπα, 1π Ρρ]ετίφ- 
ας {εευπάος Ίος αοπ{[ίος Ριῶτη]ε- 
τυΠξ αἱ Γαςϊ]ῖστος εταπτ Ῥτοπυητία- 
τα, αἲηὺς 8ατες Ππεμηάἶυς βεσἰάεβαπί 
{54 Ίομας ὃς νοτετες Αιεῖςος οοπιτα 
ΡΗΙπος αοτ][ῇο5 ροῇ]νος ἔτεαιεπταΠε, 
αὐῖ αμἱάείη Ίος αεεσπτεἹερετίπι ; πΙΠ- 
αΌαπι ἀμυιταρυπε, Αηαἰῥη ἵπ Π, κε. 
Ρ. 403. 35. Σεμεωσαι, Ἱηφσϊς , -ὅτι 
Φιλε Ὅμηρος Στρεφθέντα λέγει, οὗ μὴν 
στραφέντα: ὡς καὶ Ῥώριπίδὴς.Θρεφύηναι 
οτε) ἀντὶ τοῦ τραφήδαι, προτιμῶνται 
γαρ οἱ σοφοὶ τὴν καίριο τραχυφωνίρῳ 
της ἀμαίρου λειέτήτὸς, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ», 
Ἠρελθήναι τὴ» Υ7ν παρὰ Δίῶνι, ὀντὶ τοῦ 
βραχήται, καὶ τὸ Θαφθεῖσι πρ Ἡροδό- 
τῷ, ὀντί τιῦ ταφείσι, καὶ, χλαλιδίων 
ἔζω κρυφθεὶς, παρ’ Ἠὐριπίδῃ, καὶ Βλαφ.. 
θις παρὰ τῷ ποιητῃ » ἁρτέ τοῦ βλαβείς, 
14 Εε]ορίς Ένοππαε Μας τες φαᾶέυου- 
να Ίωπε Ἱπ πίνοίάσ  βυῖας σεήοτίδ 
οὐ[ωτνα(ίοβεδ,. οκ Αιι]οία νοιετῖ 
(παπΠο ή Ρις ἙἈλεφίθτες, δό(ιῤον’ τὸ 
δὲ βλαβέτες κοινό. Κὼτολέχβεὶς, κὔλ- 
λιο, Ἡ σαταλεγείς,  Ῥυλλεχθεὶς, μάλ- 
λιοΣ» Ἡ συλλεγείς.  Φανθεῖς, Καὶ "Απο 
Φανθεῖς » ᾿Αρττηοὶ λέγῶσι»,, οὗ λνείς» 
οὐδὲ ἐποφανείς. «ΙλιΠενίϊτ 1 αταλε- 
2 εἰς ΠΗοεγΙΕ, Πες ΠΥ ΤΗΠΠ : πᾶπῃ τερογ]- 
τυς ερμᾶ Ατοῦς, ποπ ἴαΙΠΕΠ νειθ- 
τες ]]οδ, σος {οτπιᾶς α[ραγίογος ας -- 
ΡΙΠΠΠΟ σορῇας: εχ Πετοάοίρ πιω]ια 
Ροβίηι ἃ σης) άῑρε εοπροῃ., ουίδυφ 
14 ονἱποετειητ 5 Τεά πυπο [ατ είς 
οβευ Πο, ταρίςος Αιιῖσος ης Ίῃ- 
Ρ(πιῖς {ογπηας {εέ]ατος ΠΑΓΟ ΛΙΠ τταέ 
5ιοὶ νου [ας Εαν Ιτας] πιαρῖς οΟµρτµας, 
υσεμημο πποδπ΄ης {ρῇς5 ποη τε]υέχ1- 
τειωτ, δεπε!, οµσπί πγεπῄηὶ, ]ε« 
Ρίτητ ἁπαλλλγέντες ορ «4ε/6ῦ. Άραπι, 
κ 3 ἳ ν, 
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ν. 944. ὃς ἵπ δυβὺ, Απί ν. 428. υὐἱ 
ξοταιαπι Δτετασι οἶσι Ιεδαπα οτεί- 

Ρο ἄε, υδίαια τεςυστεηίεσας νε]ας 
Ίπ. δυροςς ΔΙ. Υ. 493 755 Ῥ]ες. 

ν. 1008 1845: Ἀπιίρ. ν. 2595 Όεά. 
σοἵ. ν. 789,, ἁπαλλαχθη κβονὸς. -ττ-- 

Ίάεπι ἵπ Αἰ. ν. οσή, Πορτ ἄποβλα» 

Φθεῖσαν' δι ν. 1938. γῆς ἀπαῤῥφῆήσο: 
μαι οί {οίρτας Ορᾷ. Ρο έετε ἄποβοι- 
Φήτομαι Ῥρετβετασι:. ἑεριφθεὶς ἕς Ῥιθῶ 

Ριοβαπε ἴη, θυρῥοε]είς» ὃς αριά «4ε[εὔ. 
δυρρίΐς. ν. 4935 ἄπεῤῥφηῃ,.---'- θεά 
αἆ. ξωτῥίάεωη ἁπαλλαχθεὶς βτππβπάυπι 
{π[Πείε ἀῑχίᾷεν Ώο Γοπιεί ααἰάειι ἁπαλ- 
λαγεὶς, «83ς. ἁπαλλαγῆναι, 8ρυὰ πο- 

Ωταπα: Ἱπνοπίτίς αἰτοταπῃ οτερετγΙηε : 

ἵπ Ηἱρροι. ν. τ18. Τρηρ. Ταυγ. ν. 

44. 106. ἘΠεί. ν. 474. Τ1ο{. ν. 9949 
ΟγεΕΙ. ν. 5ο6, Ηειᾶς]ά. Υ. 12 345) 
1όρο. ΠΗεὶ.. ν. 1οἱ , Εἰεο. ν. 45, ὃς 
1291. ΟΦ. πο[το νετία ἹερυπτυΓ 
τοιἱάσπι νειρα ποδῖς αἀπιπιεταΏτασ {η 
Πείοῃς ν. 736. 
Φεῦγ ὧν τάχιστα τῇ) ἀπαλλαχθεὶ 

ἠογός. 
Φε Ἶινςο ἁείαια νΙάεπευτ ο Ρπαπ][ῇε 

α Παάϊοίο Ιεέοτε: αμϊ νἰαῖμα Ἱεσειίς, 
νοτίαπι ἱπρε]πιίς 811. Πας (οάς ιη]- 

πης ε[]θ «οπππιοάᾶ» Που ἀῑβΙτεΟΙΕΗΓο 

νε, ο81. Πύλας ἐφ᾽ ἑ.}γ λ. μ.] Πῖο 
νετίυς», α νεὶ αὉ Εμγῤῥίᾶο ρτοξοξζ8 
γαέξίης ταπιεΏ Εαϊσει ριατετιπἰ Πας: {ο 
οετιο ἰμάίσλρας απίααυς Οτίείοις, ος- 
Ἶᾳς ποια Οοά. ΑΑδ. αά[ετνανίτν 

{ετϊραπεῖς αἩ ν. 08ο, Ίρκει οὗτος ὃ στί- 

χος ὁ γὰρ ἐπιφερόμενος περιττές ἐστι, 

Πόλος ἐφ' ἑπτὸ καὶ λοχαγέτας µολών, 

ἐπὶ τοὺς στρατηλότας ῥ2λών. 

Ὅε ο82. Κὰν μὲν φθάσωμς.] ος 
τποάο Ἱεβατωτ, αἲ Πο, άν νι φύά" 
σωµς», ΡΙΜΙΙ Ἱπτεείε: Ἱπέτα Ἱερίτατ ν. 
116, 597. ὃν μὺ φ]άσω Παΐδας πρὸ 
λέγχνής, οὗ ᾿μός ἐν ΦΦει βιος" Ιδὶ τῆπι 

τἰάιομίς ἔοτεβαιατ ἵπ Εάά, πε Πἰπρία- 
4 αμἰάειῃ εχεερῖα Νειίας: "Η» ὁ” 
ῥοτερήσχο, θἰχόμεσθα., Κ2Τ0ά24, εΣ πᾶο 

{εός, νὰ νογις οῇ «81. ἵπ α1ἱδ”. 
Ἰ]απι ταπῇῃατα.. δι υς αυτεπῃ παπι 1 

Ίο Ίοσο Ιεαίταγ ὃν μὲν Φύάσω []αΐδας, 
Πίς ροπί ροτιίΠει: Κάν νυ φθάσωμξ», 
αμοά { ἐρμιπι ῥταενεπετίηπω.  Ἠαηυς 
οετῖθ Ππεάε]απῃ Ίοσμς Ῥο[οῖτ ἵπ Ότε- 
Πε; να]σαιατ 10 ν. Ἴ22ο, 1252. Φύ- 
λασσε ὃ ἤν τις, πρὶν τελευτηθη Φόνος, 
Ἐιλθὼν ἐς οἵκους Φύῃ. «Αἰάημς εἀταῑι Ἠ)λλ- 
θῶν δ' ἐς οἵ. ΟοτἩρεπᾶππις Φύλασσε, 
μήτις, -πρὶ τελευτήύή Φόνος, ᾿Ελθὼν μ᾿ 
ἐς οἴμούς Φθῃ. ----- Ειπίρ. Απάτοπι. 
ν. οοο.. ΜΜ} Φθῆῇ μὲ προσβὰς δώρα. 
1ρῃίδ. Ταα». ν. στο. "φθης µε µι- 
πρώ" ταῦτὰ δὲ Φράσας λέγει. «Ρ]αΐο 
Ρο]ε]σο Ρ. 991. Ε. σµικρό γε ἔφθης 
µε ἐρόμεγος. ἔμελλον γάρ σε διε- 
ρωτήσει ταὐτά. υὈὶ ποπ ε[ι ααἀιεπάα5 
Η. διεβῥαπις , ἵη εοἠεπι ἀἰσίορο Ρ. 
9669 Ὀ. ΡΟ ἵνα μὴ µεμφῆς Ιη Ππαγρῖ- 
πο οἰἰάεπι ῬΡετρεταίῃ, {εὰ ἵπ απΏοζ. 
1 οπο απΙ Ποιες, αρτερία οοἵσῖ- 
δεῖ»; ἴνα μή µε Φθῄς ἐρωτήσας. «ί- 
Πορῦ. Ἑεε]εί. ν, 502, Μὰ Δύ ἀλλ᾽ 
ἔφθης. μ᾿ ὑποκρούσας.. «Πετοᾶοξ. 111 6. 
71. οὖκ ἄλλος φθὼς ἐμὲ κατήγορος ἔσται, 
Ρτομεῖ σοτεῖρίτ ντ ΠΏοξήβια.ὐς. Ίπ 
1.μοἰαπί Ν]ρτῖπο 6. ὅ» Ῥ. 44. (επ οί΄ 
Ροϊεβ: εἴγε μὴ μ ἔφύης. Ασεβ]αυς 
η. ΕρίΠοία αριἀ «ΡἰμάΤΨ. ΑΡΟ- 
εβεριή. Γμαςοῦ. Ῥ. 211 Ἐ. ἔπομαι τᾷῷ 
ἐπιστολὰᾷ , σχεδὸν ὁ αὐτὰν καὶ Φθάσω, 

Ὅε. οϱ7. --- πο µε χρὴ μολεῖν 
Οπου, Βαπε[μιν ΙΙ ΗετίάΠιν ὃς 
Λἰπρίωπι {εαυτας {11 νοςεῖη πάτερ, 
εηεὲ νοτουπι µολεῦ ροΏταπι, εΠςίέη- 
(ες. ἵπ 1Πίς οεττο νιἰσαιίς ο, Κ, 
Δελφοὺς περάσας, Φεῦγε. ᾿Μ. πῇ µε 
χρὴ πάτερ μολεῖ. νοχ εται {αρετῃαα : 
πι]]α(ῃ ἐ8ίπεΠ οπιίτυτε Οοάά. ΕΙΟΡ. 
αὖς Ι.εἷά. Α. {6 π Β [ιε]ά, ὃς ἵπ -απ- 
ἴαῦτ. πώτερ ηΟΏ ΔάεῖάΕ: Ιμάΐσε σμ], 
ΟιΠΐετο Ν. [,.1ν, 6. 1, τετ[ας Πρεγ- 
Άμαπι θαθεὶ Όοσέπι ΦεὈγὲ» εἩ 1μρεγὶογὸ- 
νιμ Ἰήεπωεεί είς ποῖ ὃἥτα Φεύγω, 
γερειίαιι : πο ἀῑΠεπιϊς «4εήλ. Ροτίμς. 
ΔΙ (Οράΐσεν ορβατεας, τΠ]Πί κά 

ᾳ Το 



ΙΝ ΕΝΥΝΕΙΡΙΡΙς ΡΗΟΕΝΙΦ584Δ5 

απιρτί νῖδετεῃτ {1/ρΙ6ῖο : Φεῦγε ουτ 
ΑάΙεσοτίπε, αἀραζει ΠΙΟΧ ΤαΠίΟ5 ΤΟΠ 
επ, ΕΙ πάτερ, Όειετυπ] ΡΙΟ πῇ Τ6- 
ἕε τοῖ τεροβιυπῃ ε 0ο. οαυἶδας ας- 
εεἀυπε Ιεἰἁ. ὅς Εἰοτ, δυρῥοείες Ε]ες, 
γ. δΙ4 20) δὲ ποῖ µε χρὴ µολεῖρ. 

Ἡ». οοο. ------ Τί δᾷτ” ἔρυμά µοι γε- 
»ήσεταίς] Ἔρυμα πιεάῖαπι Ηαῦει «Οἵ- 
τερίαπι: «4ε/0ὐ. ΕΠΙΠεΗ. ν. Τοή. Ἔρυ- 
πό τε χώρας, καὶ πόλεως σωτήριο». δη- 
σίρ. Βαςζῃ. Υ. σσ, εἶιατας δΙγαΡοπέ σα» 
Ῥ. 720. ΑΔ. ᾿Αλλ᾽ ὦ λιποῦσοι Τμῶλο», 
Ἔρυμα Λυδίας, (αἰίπιασίις σιφετοῦ καὶ 
Ῥελέων Έρυμα ἕτασπ, ΟΧΙ ΗοπΙΡΤΗΠΙ 
ἀπιαίας η Π. ᾱ, 17. έτρης ϐ' ἣν 
ἔβέρει ἔρυμω χῤοὺς, ἕρκος ἀκόντων. Όος- 
Ἠ]σεπάμπι Ίταςυε: Τ{ δΊταω ῥυμο 
μοι γεγήτεται» Φυῤῥ. ΑΙ. ν. 150, Σ4α- 
λερὸν πύργου ϱυμα πέλονται.. Εωτρίάρε 
Ἠετεε]ίά. ν. 561, "Απασι κορὸ» μα 
δαιμόω» ἔδραν 

σα. οσο.  Ἐγὼ πορεύσω΄ αχρυσώ.Ἰ 
ΣγαεῬεπᾶς, [Πρεάμαμάίααε {εηΓα πορί- 
σαι ΤΕΠΙΩΓ, ΏΟΠ πορεῦσαι. Πορεῦσαι, 
Γτεηιεης αρυά 'ταρίςος, νε] εοάσπι, 
νε] αἀβπ] {εππρετ αἀλίσστατ Πση]βςσα- 
τη» απο Ἱεσίτωτ ἵπ ποὺ] Ρἰαϊοπίς ο 
Ῥμαάοπε (Ῥ. 1ο7. Ε.) Ίοςο, Περίμς 
α Οταπιπιαειςῖ εΔΙΏ 1Π επ εχεῖταίο: 
εἰς, ἆδου πορεύεσθαι μετὸ ἡγεμόνος ἐκεί- 
μου, ᾧ 9) προστέτακται τοὺς ἐθένδε ἐκεῖ- 
σε πορευσοι.- Ρο αὐϊάειῃ αά[ρεέία 
νι]μαια Έανετε ν]άεῃ Ροῇεει «τί[ίο- 
ἼΡόαπες; παπι, Ὁτ Πο σὐστεπεῖ 1άνε- 
η], χρημάτων δέτις πόοος ; τε[ροηαϊς- 
Τε {ἔετευτ Ότεοη: Ἐγὼ πορεύσω χρυσό’ 
Ίτα Ίη Οσπιςί Ῥοος ν. 1239 ΠΙαδα5 
ἸΏτεγτοραηΏδας», Ἰζαί τις πόρος σοι της 

οὐ γεγήσεται» τείροπἀετ 1τγσαδιυς: 
Ἠ]τηνὸς πορεύσει- πῶλος" οὐ ναυσθλώσομοαι. 
δεὰ Ἠσο Ιπ Ιοςο πορεύσει ποιαῖ [1109ὲ- 
εί πες πόρος ουτεπῃ ὁλοῦ, δι Ζρηµά- 
των πόρος {ηπι Ίαπε ἀνειββῖατα. 
χρημάτων επ ταιίο Ρεεµπῖάο ῥαταπάσες 
νια.. ὅραπδεπι.. αὰ «ΑγΙΙοΡὺ. Ἀαπις ν. 
1513. δυ/ρίςοσ Ἱτααας, ΄Γταξίσυπι Πο- 

561 

«Πτο νετ {ετΙρβΐε: "Έγάγε πορίσα, 
Χρυσό. Ῥταιει- Ειρίάεη, νειριπα 
πορίζειν που υ[α {τεφυεηιατ «4γζοβζα- 
πε Εαυῖτ. ν. 1077. 1ορβ. Ραςε ν. 
917. ΑνΙο. ν. 450. Εες]εί, ν. 2369 
ἸΜεπαπάετ ἓν Παιδίω. Ἀρυσεῦ ἑπόρισας. 
ΡΜΙΙΕΙΠΟ3 Ἱπ {πασπ. Ιπεετί ἸΙοςί ν. 
160 απἰπιαπ ζω Ίεττα πιαϊεγ Ἑ κοῦσα 
παρέχει τὴν καθ’ ἡμέραν τροφὴν, Αὐτῆ 
πορίζονυσ’. Πἴπατεδις ἵπ Ὠειπο[ὴ. Ρ. 
94 37. ἑπέρισας χρήματα. Πίοη. Οὐγγ/. 
ΟΥ. ΣνΙΙ, Ρ. 3814. Δ. πορίζεν τὸ δέωντο 
πρὸς τὸ ζήγ. ἷ 

6, ο01. "Ἡς πρῶτα μαστὸ» εἵλευσ᾽, 
(Ἰεκάστην λέγω) 1 Ὃι α΄ 0ο, αῇ- 
ταῦγ. ἀεά[ε βαγπεβι, Ῥτο΄ Ἰσμάστης » 
Ρτο:{ετυητ ΕΙογ.0οὰ.ὅς ἀπο Π.εἷὰ., Όσεια 
Ἱπτε]]ραηε, πΟὶ τες εὐάῑιοτί ραυ]ο ν]- 
ἀεη Ροτετας οὐ[ουτίος», βς ἀεβρπαχε 
{οἱεπε Ἱπ Ίπαροεαϊϊς 5 ἵπ «ε[εΥΙὲ 
Οποξρῃ. ν. οσο. κᾷμὲ, Τή2δετ', Ἡ- 
λέκτρα» λέγω. φορδρε]ς Ἱταςῃ. ν. ὁ- 
Ἀλνηστὴρ γρ 1) μοι ποταμός, (Άχε- 
λφον λέγω.) Ος μ' ἐν τ, Ειτφίαίς 
Ηετός]]ά. ν. 645. Ὦ µῆτερ ἐσθλοῦ σᾳ- 
δὺς. ᾽Αλεμήνήν λέγω,) 'Ἐξέλθ', ᾱ- 
κουσο». Τς . [ρε δορῥοεῖες. «ε[εγΙὲ 
ΡΙΦΙΕΤεά πιό εἰ, [μα 1ρβας νειδα 
{ ᾿αὐαπάο ππΠης Γηπε νη]σο ποτᾶ 
ΡΙαπΙοτ]ῦυ5 εχρ]εαῇε: νά. [5/. ὁζα[έ- 
ἔεγ ἵη 2αΥΟΠ. Ρ. 4φ. Ἰπ Εαπιεῃ, ο 
Δ4ν 4. ἱερμς (κλάδον) Άὖει µεγῖ- 
στῷ σωφρέλως ἐστέμρέο», ᾿Αγῆτιµαλ- 
λῷ., τᾷδε γὰρ τραγῶς ἑρω. Ρίο Άύρει 
μεγίστω., (1εοτδ. «ἀτπαιάμς ἵπ πιατρίπθ 
Γον πεί Ῥοίπείας , Λύγε μὲν 
αὖς εοττεξο π]Πῖ αὐ]άεπι Ηειπ[ίετ- 
Ρῇἱ  ν]άειατ. 4ὐεΠ΄ άοσοσπτοπι αιἰ-- 
ἄῑειατ. δο0ρύ. Τταςῃ. ν. 608. ""νρριον 
"ὀργητ’ οἱὺς εὐείρῳ ({ετιθεπάμτη Ρρύεῖσφ' 
εὐείρου) πέκω" ν. Το]. ἀιοῖτωτ πα ΝΤαλ- 

ὃν ο)ὸ οιός ο 

:λῷ. Όεό..6οἱ. ν. 4675 νυ]σαέυτ: Οἷδς 
»εαρᾶς οἱοπόκῳ ῥσλλῷῳ λαβών, υἨ 1 ἔοι(ς 
οοπ]θεπάμπ]΄: 

..- Α 9 ΄ . πι - οὺ 

:Ο)ς εογΣῆς εὐπέεκῳ μαλλῷ λαβών. 

5. 9,6. ΠΤροσηγορήσω» εἶαι , καὶ δώ- 
ον’ 



«τε 5 ΑΕΡΙΝ Ὁ ΤΑ 

σω βίο, ] Τὸ ἀϊνειας εἰεσὶ Ιεξείοπεπι , 
ἵπ οµαιμοτ πηπίσαπι Οοά[εἴους τεροί- 
τασι, 8 ἵπε ουἱάεπῃ {π υττοςας Γε]άς, 
4π. ἀμοῦας Απριιείς α ΚΙπβίο: σώσω» 
πέλι) ἀσάσιαητ ἀπεὲ Λἱπδίωπ ΒάϊοΓες, 
π΄Π ουοὰ ἁἰάμε Ρείσωι Ψεηετήδ Ππεῃ- 
ἁοίᾳ νυΐσατας, ὅς οσι (εαυνές. Πεῖ- 

φας. Βάλε -τέλ σώσω»: νοςες Ι8ΙΠ 
Ἱπιθτῖες ουί [εουρόω ρια[αἱς' Β.Π- 
Ίεοπβ 10, Ορογζπιμ. Όμοά Ίη ἀωο- 
Όνς Περί {οριῖς Ιπνεύετας » σώσω» 
βίω, εχρηπι οὐτανῖς Κἰπριώςε εδιη- 
ἀσπι ἱεᾶιοπειῃ ε ᾠοσοιἰς ετέθη. 
Ῥαηετίης: σώσω πηϊμϊ νάςρατιϊ αἰτετί 
Ῥταέσιεπάσσαι: ἠπέτᾶ ν. 102099. 919 ]8- 
ἱσίτυτ: Στείχω. δὲ --τ- δῶρο οὐκ αἲ- 
σχρὀν πόλει Δώσω»» νέσου δὲ τή» ὃ᾽ ἁπ- 

αλλόξω χθόα, ν. 1004 Ὡς οὗ) ἂν 

᾿εἰδῆτ᾽,.εἶμι, καὶ σῴσω πὀλώ.. Πὺς αὓ- 

αυτα. οσυ]ης ἀείογρεητίς 8ἱΕΟΓΩΠΙ 
ἀβαπι Ρερεηίῃο νἰαειάτ Πεε]οπεπι » 
αἱ ποβταπῃ Υοσ[απ «96 Ἱπ[εάρτας 
πιάεευτ ἵπαμα η Ρερεμίβ: :. Πε παπ- 

αμα Ρδιε[ε, µε οὓ ἱρίο Ῥτποιαίο ἆι- 
φίεκ Πίο {π εκεηρἰαΊδας ορώπαετίς 
Ίεε]ο, απαται Π]α ν΄ ῥ0ν, Ροξτα ἆς- 

Ό-αασς αἰιετᾶ, πολ, ἰθτίοπί, αὐῑν 

Οιόοπία Ίαπι α, (ἶνοαίτο τερεἀεπίε» 
πονιβπα ᾿Ρτοπυπεῖατῖε αἆ σΏούμιῃ ἅ 

ρεξίατοτες «ΟΠΝΕΤ/Η5, τος 
νοτ[ὰ Ἱερίπτωτ 996, 9Ο, εὖ πατρὸς 
ἔξεῖλον Φόβ2»., Ἑ λέφὰς λόγοισι" 
“διαἰδης εκρτεβῖς, αοἱ Μεπασες ΤΠεῦ. 
π', 715. ἠγαιάε Ράΐτεπι ἰαεῖία [μ01ὲν ᾱ- 
πετ 6. ΗΡΙΟΥΕΤΗ. 

τς. ιορὸ. :Ὁς ᾱ' ἐκκομίζε, πέλὶν ᾱ- 

“φρστερῶν τύλἡὲ] Νυἱβλία, Ὁς ἐκα. πό. 
λευς, ἄποστ. τ. ἀϊνεΓβς τῃοᾶ[ς τετ Ὀζ 

σεις. (εηριῖς ἀεΗμτατας.  Βαεγ. 

Ῥηπιαω τεᾶο ἀθάεταιτ Αῑάμς, Ὅς μ᾿ 
ἐκκομίζει. ἀεῖπεερς μ’ οιπί[ῇααι τερ{θ» 
Ἠοπαϊε στο, αὐὶ ἴαπι ὁ οοὰᾷ. Ρ8- 
τιβοίς ἀπάαπι απτο. βατηεβιµᾳ σεπυ]- 

"Ὥαπῃ Ι66:οΏεπῃα τε[εαῖς» πόλιω ἀποστὲ- 
ρν τύχης. Ώαπο ἆπο Οσσά. [.ειὰ. ειίαπῃ 
ϱ ἄβοταπι: Ίπ Εἰος. Ἱέρερατατ: “Ὁς μ᾿ 
ἐκκομίζει, ἄποστερῶ} πέλ τύχης. 

“Ἑαιο Ν.Ε -Φτ1 

σε, 10ΟΙ. ----- καὶ συγγλωστὰ μὲν 
Γέροντι, τομὸν ὂ' οὐχὶ σ. ε. ] Ομαπάα 
ρτοσίπιυτη Ριφοε[ῇῃς», Ιολ) δειλίφ δίδω- 
σι ηὶς (οτ]θὶ πια]: κεὶ συγγγωστὸ 
μὲν Τέροτί, τοὺμὸν οὐχὶ συγγγώμην 
ἔχει, ο οἱ νεὶ πιειως Ίη. Ραϊτά [επίδς 
σεπίαπα πιετεξιΥ ἐπει[αλἰοπίς, πηδί οεγίθ 
γυχῇ ἰσπο(οἑ ποη Ροϊετῖε. Μεποεσεας 
αρυά {ῥαπίαμ Τ. τς Ρ. 171. ὁ πα- 
τὴρ» Ἰπουῖξ, ὅλος της Φύδέως ἐστὶ, 
καὶ τὸ παῖδα βούλεται σώζεσθαι, καὶ 
Φυγζς μοι δίδωσι σύγθημα,  Εεέτο Φερο- 
ἰἰα[ΐες ἵπ. 6οὐ. [εἰὸ, Συγγνωστᾶ Ρο- 
ταπι {οτἰρῖε ἀγτὶ τουσυγγγωστὸν. συγ- 
φγώµης ἄξιον τὸ πρᾶγμα. οαρίις ὃς 
α πιἰς Ἱαβτατας πιος ]οσᾳπεπάί , 
εαὀμέχας αὖ ]οηίους αά Αειῖσοδ Πο 
νίςεο Παρυ]ατίαη υ[ατραήτάτ πευττα 
Ρἱυτα]ία, Ἐ εἰ Ρτο μα [οσεπάσπι νἰ- 
ἁστατ ἵπ «ε[εῦγΗ ΟΠοΟΒΡΗ. ν. 563. 
δοβῥοε] Οεά. ἵπ Οοἱ. ν. Ἰ4οῦ» κεῖ 
τις, νει κῴ τις ροτῖας.. ἵπ βιτὶρίᾶϊΐς 
Ηἱρρο]. ν. του. νἱρατυτ Ε) δή, Καὶ 
ὃ) Ριᾶ δει ΕΙογ, 0οά, {οποεπάυπιείε 
ριρ ῥατῖς, ͵ 
Κε] μὴ τὸ σῶφρον τοὺμό οὗ πείθει α’ 

ρήΣ. 
Ῥοβιειιύπι 1]]αά διεφθαρην εται ἅ ἴῃπ 
Ε]οτ, 

Ψε, τοοδ. Ψυχή» τε δώσω τῇςὸ' ὑπερ» 
θαεῦν «θεές. ] Κἰπεῆς ο {ς 0ο44, 
οὐΐδυς ασοσαυὺς ος. ὅς Γμείά. τεᾶα 
νυ]ραν]τ, υνγήγτεὸ. Ρτο Ψυχὴνδὲδ. βαΓ- 
2οβωςνατίατο σιετηοτᾶς Ἱεζοπετῃ ὑπερθα- 
29, πο δ{ρογπαπάα1Ὀ, {1ὐατελάεΏος- 
σεις Τ. τ., Ῥ. 171, δ΄ τεἰἰφιές, Ιποῦ]ον 
οἰσέριω | οὖδεν ἐγκώμιο τής πατρίδας 
προαπελθοῦσω' ἐμοὶ δὲ τὸ πᾶν ἄπόκειται 
σης δόξης ({εηρΠΠο [Πιρίοοτ [μδα- 
πῖμπι : ἐμοὶ δὲ στέφοανος ἄποκειται τής 
ὄξης.) καὶ τᾶς τιμὰς ἰσοβέους εξω, καὶ 

τὴν μνήμη) παρὰ πᾶσι, τῆς ἑμαντοῦ πα- 
τρίδος προαπελθώ». υΙΟΙΙΠΤΙΠΙ ος, ἱάσπι 
8ο τῆς δ' ὑπερθανὼν αθονὺς, ΠπΙΠΙΠΕ 
ρερίε Ιπιαιριες {ωῥαπίέ, αἰμοιίεδ 1η - 

Ρος 



ΙΝ ΕΥΕΙΡΙΡΙ6 ΡΗΟΕΝΙΟ6ΦΑ5, την 

Ίος ΥεΙΒο ἹδρίΗΦ: Ίατρίδος προάπελ- 
θεῖν εΠι το ῥαἰτία υπογὶ: προανεῖν Ίάσπι 
3ς ὑπερθανεῖϊ. Ἰῆυς πας ργθροβε]οπί5 
πρὸ, 1060 τῆς ὑπὲρ νε] ἀντὶ ροῇτᾶ, 
αυαπτάπι [είς ετῖτ εσεπρ]οτΏπῃ {οἱ 
(ὐπιϊπ]Πταδῖς Α]οε[ῆῖς Ειτιριάφ. Μ8- 
σατῖα Ρτο τε]ῖουῖς Ιοετὶς Ηετου]]ς πιο- 
τ]τυτα Ίπ Πετας]ά. ν. 5οο. προὔθανον, 
αἷε. γένους Ἱπ' [οπῖς ν. 278. Ετεσῃ- 
τμεις Εἰ]ας ἀῑοίται ἀεά]Πε χρὸ γαίας. 
Άρυά ΛΡὐ[οπ. ]αά. Ρ. 8ΟΙ. Α. ΥεΙὈο 
προαπούγήσκειῳ Πτεῖα ποζεῖ. προσφαγἩ- 
ναι τεσοτ. Ὠαδεῖ ΠΝακίαηπ. υὈϊ πορῖ- 
1ε Εαεῖπαφ Ββἱίατασι Τεο οοιπρατανΊτ 
επι Ί]ο ἸΜεπασεῖ, (ατπ. Ιαπο. 
ΧνΙΙΙ. ν. 675. Τί ταῦτα: τοῦ Λεὼ 
δ) οὐ (ρτο δὲ Ἡ ἱερεπάιπι) σὺ θαυμᾶ- 
ζεις κόρας , Ταὰς τῶν Αθηνών προσφα. 
φείσας ἀσμένως» ἸΝεγοικέως τε τὴ» πρό- 
θυμον εἰσφορὼν, Θηβῶν ὑπερθανόντος», ὡς 
σώση Α6λιΡ. 

σα. 1096, Αἰσχρὸν γὰρ, οἳ μὲν δεσ-- 
Φάτων ἐλεύθεροι] Ηίο 4«ποαΐε Οοαϊςίς 
ΑιρυΠαπῖ, Ρποτίους Ιρηοιῦπῃ ς ΡΕΠΟ: 
Ίοηπ νειετεπι αἀβιππανῖε Ιεέίοπεη» 
παπι ἀεάεταιτ Ρτ]πτας Αἰάως, 80 ξ- 
Ἱτοτίδυδ. (απίετο τεοεπ]οτῖους, οὐ]ί- 

τεταίαπὶ: ΠΙ νυ]σαγαης, «Αἰσχρὸν γὰρ, 
εἰ μὲν δ. Λε. Α πιε τεβΙευϊαπι {οτ]ρι]ο- 
πε», οἳ μὲν, Οοαΐσε ειἶαπ Ῥατανὶ 
ΡΙαυεῦαπε, ὃς, Ρἰεγῇο Ποπεηίε, (3η- 
ταυτῖς. 9εΠο]ΙοΏ, ααοᾶ ἀϊσεμαιπ, Ίος 
επ: Οἱ μὲν] Λείπει τὸ εἰ, εἰ οἱ μὲ 
ἄνευ µαντείας µάχοσται. Οπιϊ[πιο νο- 
ευ]ῷ Ιανεπῖς ἁΠηΊπιοῇΠ ἀῑξο που ρᾶ- 
χυπι αἀάῖε νὶσοσῖ. ἹΙπ εαπάεπι (ΕΠ- 
τεπτίαπη Ν]αοατία Ρτοίῖας οἵατῖο υἱτί- 
6 ἵπ Εωρίαἰς Ηετας]ίὰ, ν. σο6. ὃς 
Γεσα. ἵπ εοὀεπι ὀταπιοτε [οἶθις ν.7οο, 
Αἰσαρὸν γὰρ οἰκούρημα γίγγεται τόδε., 
Τοὺς μὲν µώχεσθαι, τοὺς δὲ δειλία µέ- 
εί. 

ὓς Τοιτ. Δειλὸς ὣς, ἔξω χθονὸς"Α- 
πειμ’. ] Οσῖα Παρτα Ἱερίτης ν. 611, 
ἐξελαύνομαι χθονὸς Δοῦλος ὣς, Πο 4ἱο- 
σµε ὀ2λος ὣς εοτΠρεπάυπι νἱτ ουῖ- 

ἆαπι οξιμάς εοπίεςοτας : {οά Γαις ἀῑς- 
Πππϊ]α {απε, ποῄτοφπμε γετία τες 
νυ]σατυζξ: δειλὲς ὣς, ἔξω αθονός "ΑΛ. 
πειµ᾽' ὅπου δ' ἂν ζῶν κακὸς Φανήσοµαι. 
η μαῦς τεπ ερτερίε Γαῖι Ε]ερία Τυγ. 
ταεῖ, ου]ῦς ρατίεπα /εμτρις Ἱπ{ετηῖς 
Οιαεἰοηί οοπίτα [,εοστατ. Φ. 28. «Πο- 
πιετώπα Ἱπιίταϊι, Ροξιῶ νεῖετες ᾳπο0ἳ- 
νὶς πως Ργεηέ Ποπιῖηες δι ἔπῤγοδος 
δειλοὺς Ρα[ῆπι νοσδητ. τε [η Τεορπί- 
ἀεΐς, δειλοὲν ὃς ἐσθλοὶ, νε] ἀγαβο , 
ορροππτυς ἵπ {6ο]ἱο αρμά 4δεπ. χν, 
Ῥ. σο5. ο. α Πω[πεο ὅς ΠΗε[οίο αυιά 
(επι. «Αῑεπ. δΙΤΟΙΠ. νΙ: Ρ. 751, 90. 
βατεῦγιίάε αρυἀ Ρήμαγευ. Τ. 11. Ρ. 
α6. ο. Νοβταπ ΡΠαπίΠατυπα 
Ίοειπ τε[ρἰείε Ιήδαπίμς Τ. 1, ρ. 
171. Β. υδΙ Μεποεσειυς, ἐροὶ, Ἱπαυῖε, 
πογείδιστος ὃ βίος , εἰ, τῆς Ἑλλάδος 
(1ο ἱπ[ετεπάώπι ΡΙξΟ παρόν) προαπελ- 
θεὔ, μ)) τοῦτο ἑλοίμην. 

9. 1019. Μὸ τὸν μετ’ ἄστρων Ζή'] 
Ομαπι Κἰπρίις πιίανετας, (σι. (1η- 
πετῖὶ ΙεέβοΓεπι τενοσανῖ, Μα τὸν --- 
«4ἱάμς επῖπι ὃς Ἠετωαρ. ἀεάσταπι : Οὔ 
μὰὸ τὸ µ. Οοὐεα ταπεπ ] οἷά, αἶιερ 
Ίάεπι Π]αά εχιῖθει Οὐ τὸ», αυοά ἴπ 
Ἐερ. τερετιαπι Κἰπρίο Ῥ]ασυίτ: Βὶς 
τεΙεηταασ Ἱεξοπεπι, ΡΓΦΙΕΙ οειείος 
Απρϊϊςος, Οοαϊσες Γέγνατυπι Ε]οτ. ὃς 
Γειάεηβα Α. αυῖρυφ ασσεόῖι Ρ]ω- 
ἰατεῦ. ἀε Ῥοδτ. Λιά. Ρ. 53. Ἡ. 9ΕΠ- 
τεη]απ, η Μὰ τὸν, 1μάΐςε Κἰπρὶο» 
Ρο; ΡεΙ{ζεξϊαπι, ῥεγ Ίουεπι, ῥετ Ιήαγ- 
ἴεη. Πο τεξο {Πρρίες ΘεβοΙοη ἀάς 
{εΠριυπι Ἱπ Ηρτο Τ,εῖά. Β. οὐ ποιήσῳ 
τοῦτο. Ἡσο εημίάεπι ῑα Ίπε Ἱωρίεγ 
απιεῖν ποη Γαείαηιν -- ᾿Αλλ εἷω 
/εζ αὔζο , 4µο ἀε[ίπαταπι, Νοη αη]πι- 
αάνετιετατ ᾖΚἰπρίως, μὸ {[τεηιςη- 
πε περαπΏς εῇῃε: Οὐ απἱάεπι ἵηπ- 
τετάαπι α ἹπταπΏδυς αἀΠίθετατ απατῖο 
οα[αϊ Ἰωπέατη, νε]άτ α]ααοτῖες αραιά 
δοβῥοείεεν Τδεοετίέηπιν ἃ]ίοςς {εὰ Ιπ 
Εμτὶρϊαεἰς ἀωθίτεπι οἩἨ ΠΡΙ Πα ἵπ 
1οηί5.ν. 87ο, Αλλ᾽ οὗ τὸ Διὸς πολύα- 
στρον ἔδος. 18 [επαΓ]ς Ὀμγίρίᾶες υυϊαιε 
Υν Β0- 
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ποσαπΌας εἰ ου] Νὰ, ΡΙεταπιφΙε τᾶ- 
Ὑήεπ Γεηήσήτε νος]α οὗ: νε]εΙη Μεά, 
ν..Ίοςο, Απάτοπι. ν. 931. Ιρΐρ. ν. 

74ο. 948. ΟΥε]ορε ν. 261. Ιοῇ. ν, 
ασ»ᾶ. Ιῃ τα]ῖθας οὐ [ρεπΙπετο ριαῇ- 
ππώτ, νε] οειο (μραυφἱεπάυπι ε: 
Ἴλογιας αρ. ἔταν τεθή τὸ Μα, Ὦ 
πρὀκειμέρην ἔχει τὴν ἄργήσι, Ἡ γρουµέ- 
ην. Ὀϊβειτο πποπές {εως Πῖοπγ/. 
Ἡρ. Εὲ. Ίπ Ὁαὰ. Ἡ, Ῥ. 103. Ἱ. Τῷ 
ὁρκωμοτικὰ ἐπιῤῥηματα τὸ μὲν γὰρ, Νὴ 
πὸ2, καὶ ἹΝαὶ μῶ τὸν, κατωμοτικὰ Φα- 
σὶν (1πιο Φησή.) οπωμοτικῷ δὲ 
τὸ» Μὰ τὸ. καὶ, Οὐ μὸ τό. 

Ὑς, Το1Ω. "Αρή τε Φον, ] Εχκμ]- 
Ῥετε ΡΙµάτεδω Τ, 11, Ρ. 23. Ε. ἆς 
Όοά. Τε]. Α. Ῥτο "Άρη τε Φόγιον. 
ὨΩποά νετ[ι ροβυ]αθας» Φούιυ ϱ 
Οοά4. Ίαπι Ρο[αεταπι βατπε[. ὃς Κίπ- 
εως: πμὶ πο Γρειπεπάσπι ααἰάεπ ν]- 
ἀεῦατιχ "Αρὴή, ἵπρτα φποφῦε τερο[- 
τα. ν. 136 ὃς 043» ἀἴθιε Ίπέτα Γερο- 
πεπάιπι Ψ. 1131. 6 Οσο. Εἰοτ. απ 
εαπάεσ {οΙπια Ρ/αῦει ἵπ ΕΠεΠ ν. 
446. αραιά Τπαρίςοος ἔτεηαεπεΠπ]απῃ. 

Ὅς. 1017. σηκὸν ἐς μἐλαμβαθῃ 
Δράκοντος] Μελαμβαφή Περίτιτ 1η οπι- 
πῖδις Οοὐσίοης, αποτυπι Ιεέίοπες 
ἴουπι ου {άΠί εποίαία, ἀποῦιυς [,εἷά, 
Ἔ]ογ. δς Οσηταστίσ. { Ιεδίο Ιαάϊςαιῖ 
ἀεδεῖ νΙΙο[α, πτηπι εἩ , ἵπ εα ὐᾶ- 
«Ἡ. ἆς οοπιροξο σοπΙρἰτοΠε Πδτατίος 
νε]ατ σευαίπαπι ἵη «οὐτεχτΙπ 1Πἱ1Ο- 
ὀήσετο ποῖαῖ, οποπίαπι νυ]βαῖα με- 
λαμβαθῃ Πο πιη]ιο ν]ἀεῦαιατ αςσοιπ- 
ΠηΟύαΓΙΟΓ: Ίος Ρίστσα οὐέοτίία(αε 
πίστης «ἄε[οβγὲ Ῥτοπ. ν. 910. υδὶ 
Τσαρτόρου μσλαρβαθὺς ΙΚευθμὼν καλύπ- 
τει τὸν παλαιγενή Ἀρόο)"' δι “4ροοπ. 
Κοᾷ. αἱ πιεπι]ηῖε µελαμβαθέος ποτα- 
μοῖο , Ἱν» ν. αΙ7. Β νετεοιδ, αυἱ 
μελαμβαφὲς ος υ{ὰ Ρο/{ΗΕΓΙΠΕς Πε- 
τπποτη πονῖ τ ἁπυβια Εν. ταπις 
Λατ θΥ1ἰάῑς Π]αά νετοῖς αρυά Εποῦ, 

ο06 1. σεπ[εῦας Ἱπτετίετευάυ!ὸ. 
η αωΐάεπι {Π Ρο]γκεηΏ Φορῥοςὲ 

{{αβπιεητο . 4μοά εκ «ροἱἰσίοτο Ῥος- 
Ρύφτίας» ε ῬΡοτρυγγίέ Ἰϊοε]]ο τερειῖῖς 
Φίοῦαεις Ίη .Εείοδ. ΡΗΥ{. Ρ. 129. υὈί 
ΛΟΙΗΙΙΙ5 απῖπια ἀικίΠε Εετατ: Ὦ, τας 
ἁπαιῶγας τε καὶ μελιωβαφεῖς Λιποῦσα 
λίρας: {εηυεπιία , οὐ, Ἡς 
εταπῖ, {ΕΠ{α σα[α Εῖης εκεἰτατωπι Π. 
(οἸμπιπα αἆ "Εππί {ταρπι. Ρ. 943. ὃς 
Τδοπι, αἶεως η ὈἱΠ. ἆςο δορι, Μγ- 
το], Ρ. 29. Γε]αῖτετ τε[ηυῖε Ογοιίτις 
Ρ. 165. πο]]εω Ἠϊς Π]. η ἀπαιῶνας αἆ 
Γοορυ]απ εωπιόάεπι οΠεπάϊ[Πει εἶπι 
(απίετος Ροτρθγτίμς εκριίεα[ε ρετῃῖ- 
Ῥετυς: τῶς τῶγ νεκρῶ»., παιῶν' οὖν ἐχού» 

σας" οοττ]σεπάΠίη.» αἰων᾽ οὐκ ἐχ, νοςες 
{ωπι «ύρθρείεαε ὀνσαίων ὃς εὐαμίωγ" Πϊ8 
Ππιῖ]ῖς αἀάατητ ἁπαίων, «μίας απῖεπι 
σαυία ησς Ρτοτυ]1, ΠΟΠ μελαμβαφεῖς 
{οὰ δοβῥοεΙεηι ατὈϊιτοι {ετΙρΠΠε µε- 
λαμφαεῖς' (ατείπις Ττερῖεις αριά 
Τἱοάοτ. οἱο. ν9 Ρ. 3349 7ο. Δῦναι τε 
φαίΐας εἷς μελαμφαεῖς µυχούς, Ειγὶρ., 
Πε]επα .ν. 525, Ν]ενέλαος οὕπω νά 
λομφαὲς οἴχεται Δι’ ἔρεβος. ἄϊΠ1ε 18 
Εοτίαη Πο ἀεάετῖε Εωγίρίάες, σηκὸν ἐς 
μελομφαή. Ὁοάῖουπι οεττε Ιεξῖο µε- 
λαμβαφῃ πιπίπιε ρίασει: Παμο Υοσεπι 
Εγεαιεπίαταπζ Ππατίνο Πρηίβσαια τε- 
6ΕεΠΙΊΟΙΕΣ: μελαμβαφὲς πέδιλον αἀῑκῖε 
6εονρῖως ΡΙάες, οὔίείναπτε 010. 
Ίπ ΊτεῬεί]. Βοϊίοπ. Ρ. 91Ο. Ῥ. διίᾷας 
ελαμβαφὲς, μέλαν ἐκ βαφῆς. «οηΕ- 
Ροίίως ΝΙΙ» 129. ἵπ Μοπί[αιεοπὶ Ὀ]β- 
τίο Ἱτα], Ῥ. 53. νετίῃς αἴαυος Ιαν 
οἵ ρτοξοτωπζυτ οτυς! Ιη[οτ]ριΙς ν. 1. 
Ἱερίειχ τὴν ἐπώμίδα ' Μελεμθάφ) ἔχοι- 
σα [εΠρίεται Γοτίαῦ ἴτεπε, ἈἨάελαμ- 
βαφή. 

Ἡ9. 1020. Στείχω δὲ, θανάτω ὀῶρον. 
οὐκ αἰσχρὸν πόλει Δώσω». ] Όυπι Κὐὑρίο 
Ἱεςερὶ ὐχγότω: ᾳυοά » ευπῃ 1 Απηρ]ιοῖα 
νίάετατ τερετίΠε, Οοάΐσες ει]σπι εχ- 
Ἠΐρεπι [,αἰάεπίες; Τη εοτυπῃ αἰτετο {α- 
πιει Γμρτα(οτίριυΠ) θανάτου: (0 νυ]- 
σατῖς οἶπι Ιεέῖο πεπίπεπῃ», ἄρδαυε 
Οοάἱεῖοις εΏει. οΠεπάετε Ροίµετᾶς: 
Ἡς {ρειηεῖεπι οὐἰάεπι θάρατον, ὃωρον 

6ος 
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σὺ αἰσχρὸν πέλει Δώσων: ίοάογ. δίο. 
πιπτς Ὦ σοσ, 95. τὸν οΦε(λοµεγον τή 
Φύσει θάνατον εἰς πατρίδος σωτηρίαν ᾱ- 
ναλώσαντες, ἀθάγατον ἑαυτῶν δέξαν κα- 
ταλελοίπασι». 

Ἡ9. 1ο50 ----- 1025.] Οἶνε ἀϊσηαπι 
{επιεπτίαπι, ἴπ αὐα π)] νατίαπε (οάᾱ, 
ΡιΦϊες Πεἷἀ. Β, διέλθμ ΡΙΦΓετεηίεΙη 
ν. 1023 ἴῑμ]ο περὶ πολιτείὮς ΧΤ.Το 
Ῥιΐπιοπι Ῥο[αῖς Φίοδαρ..  Αυυας ε[ῖ 
Πο, πὶ Σεἱἱος, Ειτὶρίάεί Μεποεςεί 
{οπιοπτῖα Φοςτατίςασουίάτοςς Παιϊάειη 
Ῥωο τείρίεῖε Λυέοι ΕΒρίΠ. κιν. δο- 
ογαβἰσατΙΠι Ῥ. 339 οὗτος ὥς ἐν τράγῳ- 
δίᾳ ὑπεκρίατο ἈΝΤεγνοικέα τὸν Φιλόσοφον. 
ὶς ποβτῖς Απιίιιίπια {υης, ααἶδις ἵπ 

Ειὶριαϊκς Ἐτεσμιμεο ΕιαχίεΏσα {παπα 
1]απι σἰααάεῦατ εχΙΠΙ]αΠη ΟΙαΓΙΟΠΕΠΙ: 
Ὦ πατρὶς, εἴθε πάντες, οἳ ναίουσίσε, | 
Οὕτω Φιλοῖεν ὧς ἔγωγε" ῥᾳδίως Οἰκαῖ- 
μεν ἄν σε, κοὺδὲν ἂν πάσχοις κακόν, [ο 
νο απ πιεάίαπι {οηδῖ παπι αΙαπι 
συπι οίο. Ἐτασππεπιωπι 1]]αὰ Ππῇ- 
σπα, νεγβρις εοη[ἔης σ5» {εγνανίε 
πουῖς Γ,γσµγρις ἵπ Ότει, ϱοηττᾶ Τιεο- 
οἵαίεπι 8. Χσιν. (ταηΠυπῇε τοις 
Ίπ Βχςο. Ρ. 483. ἵπ [οσα Ριακίῃεαπι 
δα ρτοια{πε, «οπἶώρεσπι Ετοςηιλεῖ, 
πιαπίζεβιπι εΠ ο 1ωεώτρο. αυἱπ εκ 
1ρία Ραϊετες Ειτίρίάϊς οἵαιῖοπε , { Ρο 
διατίος Ιουήτετ, ἃ (γοης {εηΓα 
νασατ Εκδρπιεπεῖ νοιίηρ 44, 
'Οὐκ ἔσθ' ἑκούσης τής ἑμᾷς ψυχής ἅτερ. 
Οοτρατυί: 
Ἐκεῖνο ὃ᾽, οὗ τὸ πλεῖστον ἓν κουῷ µέ- 

Οὐκ ἔσό, ἑκούσης τῆς ἐωᾷς ψυχ]ς, ᾱ- 
ερ, κών. ο. ' ν 

1ρογόων παλαι» θέσμι ὅστις ἐκβαλεὶ, 
{αοῖ]ής ετίε Ιπτε]]εξίως: Ομθά νετο ῥι- 
Ρο αἰιπεί εοπιπιοίμπι» ΠεΊΙΟν Ἠιῖ 
ωἵτν πε φο]επῖθ» βαιτίᾶς ενετιεῖ εοη- 
Πιειμαϊπες: εοτω]π νατ[ωυπῃ τετείο ΟΤο- 
παπα Ιεέοπῖ οὔτις δΙΙΕΓΗΠΙ απἰεια 1: 
σεπυἰπαπῃ 2ΤΡΙΙΤΟΓ» α τε νετία πιεᾶ!ο 
τεροβταπι » ἄνερ αά πιαπταπι οΠίπη 
γετὺα {εοι[Πε Ριαχἰτηδάπη  Πφυεῦας 

νει{α 36, απεασυσιηῃ ΕηΐΠοι α Ογοιῖφ 
πυπο ἵη πιοάµη πιαταας: αἱ τὴ τε-΄ 
κοῦσα» καὶ δύω Υ’ ἆμοσπόρους Σώσει υ]- 
Παπ ]αά ερτερίηπι ει: Ἱεσεσατατ 
ερυὰ Γεωγρώπι: Ἰκαὶ τὴν τεκοῖσαν καὶ 
σὲ δύ᾽ ὁμοσπέρους Επιοπάατί ᾖθ9᾽ 
συεται: 
Καὶ τὴν τεκεῦσαν, καὶ σὲ, δύ2/ ὅμο-" 

σπέρονς 

Σώσει.. Βὲ πιο πιαῖτεπιν ἓ Τε (Ετοςῇ- 
τηεΈ ,) ἄπατφυε /ύτυτες ἴυα Πιοτις [εγυᾶ- 
Ρί5 τες επῖπι ταυταη, ( α]Π Ῥίυτος 
πεπιοίατε ) ἘτεεβιΏεο Είτας Πιτρὶ. 
ἄεῃα ἵηπ Ίβο ὁἆταπειε ὀεάιΠο πιοπβτας 
ηος Ηε[οδ: Ζεῦγος τριπάρθενον, Εὺ- 
ριπίδής ᾿Ἐρεχθεῖ. ΄ Οἰατηυς 0, Ταγ- 
ἱο: νε]επ που εχρ]οπαῇςι, αυ 
{απ ἵπ Εωτίρίσείς 115 οὐ {ομτίοτα, 

6, 1036. Ἔβας, ἔβα:, ὦ πτεροῦσ- 
σα ] Ἠαπο ΓΟΙΠΑΙΩ, ἃ βαγπεβο Κἰπ- 
δίοφμε Ίαπι τέςερίαίη, Οειτρ. Ατπαῖ- 
ἄμς ἵπ Π. ]. πἀβτππανῖε ΝΤίσεΙ]. ΟΠ 
. νι, ῥ.5ο6. Οἶσ ρτεῖς Εάά, ἵπ 
πτεροῦσα Οοβϊεες ειἶαπι οοη/[ρίτατε 
{οτῖριος ποῦ πιταρυπιάσ» οιῖ {{ε- 
αἴεπα Π]ιά είΤε  νΙῖμπι πονειίπε Ίπ 
ηαπιοάί Γρ ΄ ποπιπίθας, Ποπ 
ταὈτήπ ἀἰεέ]νίς, {εά ἅ ἵπ η. 
ους υ{1 ριορτίοτά {πάπετυπε Ἠᾶ- 
τΗΤάΠΠ : εις Ίῃ οὓς, έεσσα Ώεξεῃ- 
ἁυπι Ίῃ οὔσσα. ῬΡτορτία {πι Ῥομ. 
νοῦς' ᾿Αμαθοῦς ᾿Αθεμοῦς. Ὁποῦς Ωἱ- 
γοῦσσα" ΓΠιτυοῦσσα". Τονόεσσα νε] Το- 
γοῦσσα" Δρυοῦσσα" Ὑδροῦσσα, ἵπ Εὶς Π- 
πη]]δυςασε Γ[αρίας υπαπι ἀππίαχαι σ 
Ἱερίυτ: Σειρηνοῦσσαι ὅς Πιθηκοῦσσαι 
εσμ)θει επιεπάατε {ογῖρια Οοεα δίγα- 
Ροπίς Μεςῖσει τεῇο ΟΙ, Αὐταν. Οτο- 
πουία Ῥ. 154. ὃς 136. Ώε Πῖς Ῥ]υτα 
ἀίεετα Ίουις νειαι: υοἱ δοθοα[ἰς ἃ- 
]ήκαυε ἁήσηυς Εωῖε τορτεμου/οΏο ν]- 
{15 Ειγίρίάες, ου γεϊθγεη ποὺὶς 4Θ 
ορΒίηρε πατε ὅς Όεάῖροὰε σαηῇ]ο- 
ΠΠ, 8ἴαυε αἀθο εοπηποάαΙω Ἰδυῤοτ- 
ἀἱ Εεεἰποτῖς ερτεςῖ ΠΡ ιαπιεβ εἰαδῖ 
ΡΙορεπιοᾶη ρα την οοςαΏο)είη : ΠαΠη 
Μεποεςεᾶ {19 Βπεπι ὀεπωπῃ απιἱ[το- 
Υγο ρμες 
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Ρΐες ψε]πε ἵη (ταπ/ουτία οο]]θαάαξ, Τ- 

τα {1ο Οµτίομς αά Ππίήαπη Ὠμίας Π1ο- 
Ρῃός: Πρὸς οὐδὲν , Ἰπαυίε, ταῦτα" ἔδει 

γὰρ τὸν χορὸν ἢ οἰκτίσασθαι τὸν θᾷγατον 

ἨΠεγοικέως. ἢὶ ἀποδέχεσθαι τὴν εὐφυχίαν 

τοῦ νεανίσκου. «δεδο[ία[έεν ἵπ «Αγ ορῦ, 

ΑοΠαΤη. ν. 449. Εὐριπίδής, Ἰπηυ]ε, εἰσ» 
ὤγει τοὺς χοροὺς, οὐ τὰ ἀκόλουθα Φθεγ- 
υομένους τῇ ὑποθέσει, ἀλλ᾽ ἱστορίας τι- 
νὸς ἀπαγγέλλοντας, ὡς ἐν ταῖς Φουίσ- 
σα  Αιὶρίε ηος {ρωγὶρίάαε ρεςσατΗι 
Οτοΐμς Ἱπ Ῥτοιεροπι. 3ο. Νοβταπι 
μας αποαπε Ρβ1τ6 Ίοηρο {Ἡρειαι δ0- 
Λῥοσ]ες , ἵπ οπίας ζαθυ]ίς αγ]ης «Ώοσης 
4ιἱα πεδίου ἠπτοτοἰίξ απ» Οιοά ποπ 
τοφοβίο εοπάμεαὶ ἕδ Ῥαετεαί αρίε. -ᾱ- 
φἰ[οἱείες ἀᾳ Ῥοει. ο. ΧΥ{ΤΙ. τὸν χο: 
ρὸν ἕνα δεῖ ὑπολαβεῦν τῶν ὑποκριτῶν , 
κοὶ μόριο» εἶναι τοῦ ὅλου. καὶ συναγων!- 
ζεσθαι μὴ ὥσπερ παρ Βήριπίδῃ, ἀλλ) 
ὥσπερ παρὼ Σοφοκλεῖ αι Ώαη. Ηεῖη- 
Λι ποτίς ἵπ Άπίεπι Ηοταδέ Ε0ἱ {απιῖς 
εχρ]απαπάα Ρ. 739 74. Ἠίπο ἀεπιηπι 
Ἰπτο]]ἡρῖ Ροϊεεε», αωἱά Ποί νο]υετίπε 

αρυά Λοπίωπι ἰΜατεεῖυπι ἵπ ν. Τετιε- 

τίως Ῥ. 178 «4εοῦ νειρα Ρἱάα[εα[ξεο 
1. Π1. δε Ειγρίάἰψ Φμΐ εβύΓΟΣ 16: 
πείς ἵπ Γαὐμ]ε - ----. αἁ Γεηίαπι 

Ἱπιρ]επάσπι πεοε[αιία νε] α Πρτατίί5 

νεὶ α Λοπίο ἴωπε ΟΠΠ. Ώιο (τε: 
να Πρι Διδασκαλικῶν «σοϊςν ογαίοΠθ 

Ποίατα {οτἱρεί , ααὶά ροεΠπα[η οΟΠη- 
Ῥιδέέετεπτας» 6 Ρθμοῖς Ειδρη]ηίους 
Ίο. ΠΜετεετι εἴπ]ε ποιῖς αἲ ἠοη 
ρ:δ. 165» 7. αα!θικεαπα οοπέ, (α[αι- 

Ῥοπ. Απίπι. ἵη «ἀίδεπ. νΙ. ο. ΙΙ. Με- 

παρ. ἵη Πιαζέ νν 96. ἀριὰ ΡΙατοῦ. 

τι, Ρ. 1996. Α. Ἱππριυευτ οἱ περὶ 

χορῶν λόγοι καὶ διδασκαλία. 

τς, 1020. Πολύστονος, πολύμοχθος,] 

(οάϊσυμπι αιέιοτίατεπι Μειτῖςεο Ρίο 
εἴὔαπι 4ΠΙΕΡΟΠΕΠΦ» πολύμοχθος τορο[αἱ 

νὶος νοοῖς απτᾶ νυ]ραϊτα πολύφΏορος: 

οὐίης οοσεπίας ἀεριειος ἵπ ρεηυ]είπια 

εοἰοσατὶ, πιοπεπῖε ΒαϊΜετίθ: Κἰπρίως 

εκ υπίςο Οοάΐςε να]ῤαταϊ Πολήφθορος, 

πολύστονος: ΔἱτετΗ(Ώ» 8 ης τεροβτωπῃ, 

ΤΙοΝΕςΦ 

Γαῇας Ἱπ αὔατμοι (οἆᾱ. Ιπνεπῖπῖ ς Πο 
βεσεάμπε ἆπο Ιμεἰάεπίες. Ἠτίε Ίισαις 
νεγ[ας Ιαποίσις ἀἰπιείετ σαια]εξῖςις, 
ο, Π το] υπίσαπι ἀμηεαχαῖ Πτες 
18. τε[ροπἀευίε ἵπ ΑπΩΠτορηες 
Τότ ἄσμενος, πόλω ἄχη. ἵηπ Οτεῇ. 
πι. οὖςι ἐφαμέρων ἔθνη Πολύστονα ἀὶ- 
οὐΠΕΙΥ κά πολύυπογῶε 

Ἡς. 1010, ἸΜιξοπάρθενον δάίο τς- 
ρᾳς.1 Ψιϊδαιαπ Μιξοπάρθενος . ὃ. βς 
Ἰγίτει Πππηυτανί, (Οοφ]οῖς [ιεἰάεη[ς 
αὐέϊτοΓίταιε πἶχως: [οηδί 4ἱοφῦε Ρο5- 
{εις Μιξοπαρθένου δάῖον τέρας [πρτα 
ν. ὅτα. τὸ παρθένιον πτερὸν στα οὕ- 
ρειον τέρας" ο δά2» τέρας. «Φοβζοείες 
Οεά. Ἔντ. ν. 1207 » τὸ γαμψώνυχα 
Παρθένο» χρήσμῳδὸν. Ἠιγρίάαε Ίου 
οὐνειίαρατυσς Οτίρεπὶ «οπίτᾶ Οε/.τ. 
Ρ. 32. Ὀέρε δή τια ἀπιστεῦ περὶ Οἱδί- 
ποδος καὶ Ἰοκάστης, καὶ τῶν γεννηθέν- 
των ἀπὸ ἀμφοτέρων ᾿Βτεοκλέους καὶ []ο- 
λυνείκους, διὼ τὸ πρὀσπεπλέχθαι τῷ λό. 
γῷ τὴν Σφίγγα µιξοπάρθενώ τυα. Οι 
Βρµίπρα ἀἰπετίπει μιξοπᾶρθενον ΠΟΠ 
αὕστεπε, αἱ Ἱερετίπε ἀε[οτίρταπη εἰ 
Ρἰέαταπῃ , αὐῖ νἰάετίηες Βρηταπῃ ἵπ 
ναιετῖ οοῤῥοοί Οοάϊςε ἀερίξίαιη ἵπ- 
νεπἰᾖΠε {ο 6αἶἰεως τείτατατ Ίπ Ραἰαερῦ, 
ο. νΗ, ΘΟγΙΙ4 µιξοπάρθενος κύων ]« 
εορθτοπί νοςατΙτ ν. 66ο.  Αραὰ Πετο- 
ἀοἳ. 1ν, ο. Ιπ. Ηετομίες τταά[εατ εὖ- 
ρεῖν ἓν ἄντρῳ μιξοπ2ρθεγό τινα ἐχίδνη) 
τῆς τὸ μὲν ἄγω απὸ τῶν γλουτέων. εἶνοιλ 
γυναικὸς, τὸ δὲ ἔνερθεν, ὄφιος. νωὶρα- 
τατ Ἐκιὸνὰν διφνέα" Πμ[αιδῖο, Ηετο- 
ἀοτθα υ{ωτραητί ο ΠὨἱοπγῇ{ Ρετ]ερ. ν. 
41ο, οπΙ[ασ νοςεΠ διφυέα πὶ {α]- 
Ίος. αἀϊεοείαπε αἆ Πετοάοίεαη μιξο- 
παρθενον νε]υῖ ΙπΙοΓΡΓΕΙΑΠΙΕΠΙΗΙΗ 5 ο- 
118 σεπετῖς α]ία ᾳ’οφμε [Πρείαπι αριἀ 
Πετοάοίμι», Ραῑσα ἴαππεῃ. 

Ὑς. 1091. ὃς {εαα.] ἵη Πῖς οοἷίς ἁῑ- 
ν]ἀεπάϊς Οοἀϊσεπι ορισησ Κιπρίις 
εχρτεῖτ Ἱῃ Ρρ]ειίσαπε ἀείποερς Με- 
ττὶοί -υειετῖ ποτίς αάϊωτης: αττοφ.6 
ἀείβεμιυς αἀϊπίπεπιο «Βαηζετίμς Ώοῃ- 

Ρ» 
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πύυπαπαπῃ νεταπι νεΓ[αάΠῃ ΤΩΕΙΟΠΕΠΙ ἆθ- 
τεχίες ἵπ Πὶς Κἰπρῖμπι [εαποτ : νετ[ας 
8αιοι {εαμεπτες Πς οἶίπι ἵπ Εάά, 
Ῥετρεταπη ἀῑνίάεραπιυτ: 6 Φοιτᾶσιπτε- 
ροῖς | 7 Χαλαῖσι τ ὠμοσίτοις { ἃ Δι- 
καίω» ἅ ποτ’ ἐκ τό {/ 9 πω» νέους πεδαί- 
ρου / 1Ο Σ) ἄλυρον ἆμφὶ μοῦσαν 
Όυαε τυπι {εαιεβραπτας, {εριεπι σοἶα 
Ίάπι οἶῖπι επιεπάσιε ροῄτα Ἱερεραπτατ, 

9. 1034, 35. ------- έως πεδαί- 
ρουσ᾽ "Αλυρον ἀμφὶ μοῦσαν ] Γιγὶρίάεα 
τεξεῖας οπιΙΠΠεςε ΠΠ]. ΕΣ. δραπθεπήις 
84 (αΗπιαε)ὶ . ἵη Ὦε|. ν. 3404, Ρ. 
φΙΟ. "Αλυρος μοῦσα πὶπ]] εί αἰ]ιά 
αυα {τί[ζε ϱαΤΊπεη οΡΗΙΠΡἰδ, ἄμουσος 
ᾠδή. Ίπρτα νεπΙΠε ἀῑςῖειτ ν. 8ΙΦ, ᾱ- 
μουσοτάταισι σὺν ὡδαῖς. υἱά. αὰ 5. 
5ο Ποταῖτᾶ. ----- «(ατπηπα Ἱιβιδτία » 
νε ιρτεπί, ὕμνοι ἀϊσππιιτ ἄλυροι 11 
Βατέρίαἰς Λ]ο. ν. 447. οοπξ. Ἠε]επα 
ν. 85. Ιρήϊροῃπ. αυτ. ν. 145. ὃ0- 
Ῥδοείες Όεα. ἵη Οο]. ν. 1219. επί 
ΟΙγηιΠίο αραιά «4ἱδεπ. το Ρ. σσ. Α; 
Φθόγγους ἀλύρους θρηνεῦμε», Οποὰ Πς 
Ειτήίάες πεδαίρε», Ίαρτα ἀῑπέται Φέ- 
ρειν αἰθέρος εἰς ἄβατον Φῶς ν. 816. ἵαι- 
τυπάεπῃ επἶπι να]εῖ ας ϱετέωρον αἴρει). 
γετουπι εΏ Αεο]ίευπι, πεααε α ο0- 
Λύοεἷε ροτυῖε νε] αυ Ειγέριίο Ρτ8τοί- 
αµβπι 1π «ποτο «οἱ]οσατί νε] ἵῃ :Το- 
αμαίςῖ. Ίπ Βιτριά Ἠετο, Βιτ. ν. 
819. Ρίο Ν]ωθὲς πέδαιρε ϱῶλον, 
εοπηρεπάσπι {μ{ρίεος: Ἰνωθές γ’ ἔπαιρε 
χωὠλον. οἷς ἵπ ἨΗειαε]]ά. ν. 728. Λαιο 
τ) ἔπαιρε πήχνν. εὐθύνων πέδα. «4ε[εῦγ- 
Ίων ἵπ [επεηῖςδ, Ὠοτ]εῖς ΙΠ/Ιδιηος{ 
{ξοτιηῖ ὅς Αεο]]είς ποπ αοῄΊπος: οι] 
Ῥϊῖο µετάρσιος αἀμίδετιτ πεδάρσιος Ἰῃ 
Ῥτοππειῃ. ν. 269. 7ςο., ΟἱΣ. Πε/ῇ- 
εδω: Πελλύρο, μξτέωρο». Ίρᾶις οΟἵ- 
Ίσα (ταπιπιατοὶ Ῥεσσαταπι {ος Ώεηάο 

Σέδανρο». «4ἰεαεο ττιυπῖτυς παιὸόσρον 
1η ἀροϊοπ. ὰε Βτοποιπίπ. Ρ. 49ο. Β. 
{οτίο! ἀεθμειας πε)οσρο». Αεο[ἴσααι 
πέδα ΓπρεΠιπιετο ἴατεςς ἴπ παῖὸρ ιΤ8Π- 
πουτοίω α ἠρταπῆς: νίὰ. Η Φιερδαῃ. 
Ερί{, αἲ Τόοι. Ἱεάπρεγωῃ ρτᾶβκα 

Ώοπππεπι, ἆε Ὠία]. Αιί. {10 βπεπῃ : 
1. (α/αµῦ. Απίπι. η «4ἱβεΛ. Ρ. 711 
ἁ Ρ. 981. 10/. δεαἰίσεν ἵηπ Ρύγγη. Ῥ. 
196. τωτρε ν]ῖαπι ε δαββζις ΕΤΒΡΠΙ. 
ΧΧνΙΙ α 17ο] Εαςῖ]ε ροίπεται εχῖ- 
πι]. 

Ὦ9. 10/1. Ἰήῶν βοὸν, βοὰν] Ἠϊς 
{επιεὶ β2ᾶ». Ἡτ ἵπ {εοπεηῖο ςοἱ0 µέ- 
λος Ἱεξεῦαιατ ἵπ Γάὰ. ὅς ἵη (οεῖ- 
Ῥμδ, υτ ορίπογΓ» Ρ]ετίσαιε; οετῖθ 
1ιοἰὰά. Γ]οτ, Οαπε. (Τοίζ τΆπἹεῃ ἴπ 
Ῥατ]βηϊς νοσαῦπ]α Ὀὶς Ῥοβτα ν]ἀειατ 
τερετ]Πε, Πειτ- 1Ώ ηπο {Β]ίεπι Απρ]ί- 
οοτυπ Αἰπριω. Βἶ8 εται ἵη Εάά. ΡΓᾷ- 
τετεα "Ην ων Ίπι νυ]ραται Οτο- 
τμ, ἄἴθυε {η βεμεαῖς τὰ Ρο/πεταξ 
Ραἰετίης: Ἰψῖον εΠ ἅ ἵπ ἀποῦις [,εἷά. 
Ἠεβγε). Ἰήϊς καὶ θρῇγον σήµαί- 
ειν ὧς Σοφοκλής Τρωϊλῳ, (πατετυπι 
Ὠπο ἆπο «οἶα, σποά θομο]ίαβα {οτῖ- 
δῖτ Μειτίους, ἐλλιπῇ ὄντα πρὸς τῷ τῆς 
ἀγτιστροφῃς ἀνεπληρώθη παρ’ ἐμοῦ ὁμοίαις 
λέξεσι, ὙΨετίας ἵηπ οποσίςῖς σαητΙ]εΠΙΘ 
ςοιταρεταηῖ {ρεπππετο Πρταγ{ , μπι 
νοςες οπι/τίμπε., αὖς ΕµεΓαπὲ εαεάεΙπ 
τερετιεπάξ. Ἠος πιεπάατυπῃ Ρευ5 ]8- 
τε Ραιες. 

νδ, 1045. 19. "Άλλος ἄλλ᾽ ἐπωττό» 
τυζε ] Όυμας νοσες ο/ τε {οΠριας εχΗῖ- 
Όα1. αὔαπι εταπε ἵῃ ΕάῑεοπΙδις 2 4Πτ8 
Κἰπρίωνι (απιβΠ τγοςμαῖουιι τειτᾶ- 
ππειτασι οαταΙεέίευπι νη]ραταρε Όπο 
ἀυέας "Αλλος ἄλλον ἐπωι ότυζε δίαδο- 
ααῑς ἀγὸ πτόλιυ. ᾖΡαιπετῖμς Ιπ ῶςμε- 
ἄὐδς ., 1ἱ οετ[ς, ο εἰ Ιτοσδαίςις 
9» 2εἰΓΩΤΠΕΙΕΓ κοτόληκτος, οὐῖπτο ῥεῖθ 
» Ραῦεπς ἱτίῤγαευγπ., βΙ ἱπῖερετ » [ετὲ- 
». δε: Άλλος ἄλλ' ἐπωτέτυζε 
Απρ ας αἆ ὀἀηέαπι ποειτῖοὶ [ερᾶ- 
τανῖε ΙΠ ἆμο σοἷα 10 "Άλλος ἄλλον 

ο 

ἐπωτότυζε /΄ οο Διαδοχοῖς ἄνὸ πτόλῳ, 
{εά 1π ποτῖς εοτπ] ρτίσυπα, Ἡτ Ττο- 
οἨαϊούπι εναζαι ρύτήπι Πς ΠΗρίςᾶ- 
τα! επεπάαπάμπ: "Άλλος ἄλλον ὦτό- 

ΜΙΠΙ Πο ρΙαουῖι ἆλλ᾽, (ἆλλο, 
πεπιρο μέλος Ιήῶ;" νε] ἄλλα, αα: } 
να Λος 

τὸ ξ. 
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πο πε πος ἀνοίταγίω Ππα Οοάἵσιπι 
οοπ/{εΠ/α τεεῖρετα, απ ριΦροΏο- 
Ώθίῃ νΕΙΣΟ οοπ(ίαπτοτ αἀθεραπτ. ἴπ 

ἐπωτέτυζε Πτετα ἔπεται αὖ Εάἰτογους 
οπι(α, αηαπι ποτ περΙπεπάαπι αμα], 

αὐυπι πο [εἰάεπίες ἠαρπηιπιΐτατοπε 

ἐπωττέτυζε. π αἰιετο {ωρτα {οτίρταπ 

ἔκλαιε: Ίπ Δἶτετο Β., ᾿εσχετλίαζε», ἀπὸ 

σοῦ ὀιτοτοί. ἵπ «4ε[εΥΙ Αρα. ν. 

1081. ἀνωττέτυξας νε] ἀνωτέτνξας Ίπτε 

εαστυτ ΟΊ. «ὐτε[οὺ. ΑΠΙΠ. Ρ. 569. 
αοὰ Ηεπτ. Φτεβναπο νεπετας 1ῃ Πςῃ- 

εσιὰ ,. ἀγωλέλνξας Ριντ ἵπ Πϊο τετ- 

Γα Ττορῖςϊ δεῥοῄία[ἔες ἱ5 Εμαη. Βαγίρ. 

ν, 1035. 

Ὑς. τοῦ7. 48. Βροντᾷ δὲ-στεαγ- 

μὸς / Ἰαχά τ’ ἦν ὅμοιος, ὅτε] ὉΙπιαπι 

ὅτε, οαοὰ απτε Κἰπβίωη ΟΥοίις τεςξ- 
Ῥεται ἵπ υίσεπι νοςῖς Ὁχότε, α πάπα 

Ὁοάίσες τείΊπεπε Ι.εἰάά. Κἰπρίης ρτῖ: 
πηης [μα {εὰε «ο]]οςανίε 1Π «0Ο ο3. 

Ίδειη 6, Ρτο Ἰοχᾶ, ρο[αῖτ σα{απι 

χεᾶυπι: στεαγ μὸς δι ἰεχὰ ἀΠΠιΙΙθη- 

τας Βροντᾷ: Μ{. Πεῖά. Ἡ, ἰκχή τ ἠ2 

ὅ. νε[ϊρίαιπ βεηηίπ Ιεέ]οπίς [εγνας 

ζοῦ, Εἶοτ. ἵπ απο Ιορῖτητ πσχκ τ” 

ὅμοιος. Ποαπεῃς πος πιεηόα 6εηις αΏῖ- 

ππαάνετιίΠε Ρτοξαίε Δοίεῦο, εὐΙμ5 

Έρηπι. ΕΙ ν. 4Ον ΡΙο ἴσχετο, ΤΕΡΟ: 

Πιαπι ἴχχε {π ἀποσας ΜΠ. τερεΓιτί 

πιοπυΐς Οεἱεῦ. Ώ Ογυηίως ἵπ (θατῖ. 

Ῥ. 555. σοηπξ. ΟΙ δεὐγαδετας ἵπ 
Μι/άεωπι Ῥ. 86. ὃς Ιαεοῦ. ΙΜεγγίοὰ 34 
Ττγρθϊρᾶ, ν. 957. 

ος, 1053. Τότ' ἄσμενοο, πᾶἄλι» ὁ) 
ἄχη] Δά νετίωπι ἵω ΦΙίορΏε , Ῥτουςί 

Εωῑτ ο Οοάς,' τε[ίτυτας, Πίο τε[ροπ" 
ἀοδίε, {8 Ἱτετειη ἀεπιας: Τστ᾽ ἄσμεγος" 

πάλι ἄπχη. Άνε ΙΕᾷΔ5 » πέλι ἄχθος. 

σεὐοἰ. Τότε μὲν ἄσμεγος, ὀγτὶ τοῦ ἠδύς. 

πάλω δὲ, ῆτοι ὕστερ, ἄχη συνάπτει. 

Ότι ρηϊπιίς νοςῖδις μὲν, Πε {εφιεπτί- 

Ὄης ὃ Ἱπιειίετεταπε Οταπιπαεῖς]. 

Ῥτο ἀσμέοις, 6 Οοὰ. (απι. Βατπε[. 
ἀθάῖε ἄσμενος' Ἠος ΙΓειάεηίες ετἶαπι 

Ἠρεί Ριαεξετωηες ὅς ἵπ {εαυεηῖ Υεζ- 

{4 αὐεπ Κἰπρίμς ἀς]ενίε, ατεῖςιὶ- 
Ίμπ], 

Ὑς,. τος. ζαλλύκος ὢν αὐιγμά- 
τω»] Τηα οοἷα Κἰπριμ ΤΠ 4άο οοἩ- 
ταχ]ες Παπ ας Ιμαες 6ἵοπῖ σο]ἷοσα- 
τα: 6 Καλλήικος ἂν, ]Ἱ Αὐγμάτω», 
συνάπτει 8 Ππιαύει δὲ πόλυ. α]ιπΗΙ 
16η Ίϊα πιυτατατ 1π πτέλω , ἵπ Πῖς 
ειίαπῃ Βερίυπι Οοάίσεπι {εαμαιας. 

ὃς. 1ο6Ι. ----- ᾿Αγἄάμεί” ὀγάμεί”, 
12 ὋὉς ------] Γπτειαπ νετ[αῖ ποκῖαπι 
η ἄγόμεθα Κἰπρῖως οποῖᾶς, ἐαπι αὓ- 
Ἱαταπῃ α ᾖαιηογίο. Νετβασπι η]σ8 8Ώ- 
ε/τορίες 4, ὃς 15» Ρετνετίᾶαπι απο 
ἵη Ε]οτ. Ορά, Ιεέιοπεπι ἵπνοπεται ᾖ]. 
Γης: Τᾶς.' γόους ὑπὲρ πατρώας { 
Γρέοντι λιπὼν }ένος. αιοά Γπρίυς ενε- 
Πῖτ, Πιεπάο/[ νοςσῖς ορττεξ!οπεπῃ , ἵπ 
ππατρῖπε Οοἁ]σῖς Υετα[1 Ρροβταπι » ἴ]]α 
αποαυο τε]έα, Ίπ εοπίεκτυ Ησγα- 
τ]ης Ἱπτπ]ίε Ίοςο ποηπ {ωο.  Οποτί 
Ριπἰαἁἰσίαπα Εατίρίάευς Ότεοῃ αὀΠί- 
πᾶῖ ν. 1323. Ἠμός τε γὰρ παῖς γῆς 
ὅλωλ' ὑπερθανὼν, οὔγομα λαθὼν γεν- 
10», ἀγιαρὸν δ᾽ ἐμοί. αραιά Ώἱνᾶσγ. οἷο» 
Τ. τ. Ρ. 557. 3ο, Νίεοίαυς Όγτα- 
ους. ἂς Π]Ηἱ5, ααἲ εεσϊάεταηί ρυβησῖ” 
τες: ἐκείους μὲν µακαρίζω, τὸν ἐμαυ- 
τοῦ δὲ βίον ἐλεῶ. Ετβῖνιε ΗΟΙΠΕΤ. ΙΙ. 
Δ, το). τῷ μὲν κλέος, ἅμμι δὲ πένθος. 

Ὅς. τού7. Γενοίμεύ' ὧδε µατέρες , 
οἷο ο Ο0λητ, 0ο. Βατπεβις εἀ]αῖε. ας 
ε Ραπβπῖς Ρο[πετας τοις Πὶδ «οπ- 
οἴπαπε ἆμο [.εἰάά. ἃ Ε]οτ. Ψειεταπι 
ετατ Εάά. Πεδίο: Γεγοίµεβα δ' ὧδε µα- 
τέρες. δαη. δαετίις Ὠσο Γοτδίε: 
ο ἔετ[ις ε[[ε ἀεδεπὶ (γοεδαῖεὶ αἰπιειγὲ 
»» εαἰα]εξίοι: ἱίαφιε [ο [ετἱρεπάίς Τε- 
5» 2ο(μεβ’ ὧδε μὲν { Τεγοίμεθ’ εὔτεκνοι, 
 4ιάο εὔτεκγος [119 τίφιε ΠιαίεΥ εἰ : 
» Ίίαφιε ματέρες πειίίφμαπι ε[εὲ αρίε 
 ῥο/ῃ. Οἶλοι εἴίαην επιτίπ(εεις {π. 
»./έτ ὃν ε]είεπάιπι ε[]ε Ῥαΐει επ 
2) ἐ0, Φμ0ά ποη [ε ἱποῖεεπι αἰθφπαπίηγ 
44 ῥοϊές οπιης 1ῑίε εθογώς ῥμείίατωπν 

2 4 
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α Ρα]]αάε ἐ]ιά ορίεξ, ἱ 11 ποδί]ες 
35 -. - - 

5 ἔέψετος ἀἰθμαμάο ρἱρπαπὶ: Γενοίμεύ 
55 εὔτεκέοι, Παλλὰς ------ δν Φεύοῖ. 
5. ὧς παρθένοι δὲ παρθέῳ θεῷ εύχονται. 
Βαετίμπι ΡΑΤΕΙΙΠ απϊάεπῃ ἀεσερῖε νυ]- 
φατα Ιεέῖο νετ ΘΙΤΟρΙες 18, 19 
"Ην βοὰν { "Ην µέλος 0 Ἱρίο πι- 
ταῖα Ἱη Τον βρὸν { Ἰήῶον µέλος. Ὁἱ- 
εἶπια 4 ποίαξ, Ππ]Πίπιε Γρειπεηάα 
ΠποΠΏαΏς ποπ εἰσίεπάαιῃπ » ΡεΙνεί- 
{Ε αππεῃ [οπρίᾶπι ΥΟςΕΠ Φίλαι, 0 
απιῖσας. 

ες, τοόθ. 6ο, «----- φίλα Παλλᾶς,] 
τα Ραϊία. ΟὉοπίεέυγβ, πὶ ΓΠ1ΟΓ 
Ῥωπίταίπει Βαηετίωνε, αν 41απ] Κίπ- 
δίο Εεήπιας αςεεριαπι, ΙοέΙοπεπι ν]- 
ἁΠει ερτερίαπι: ΠΟΠ Ίτααυε ςοιπίτε 
α]οααίτας Ρβαπί]α, {εὰ ΜΙπετναπ , 
αασξ ποιί Εαο]ποτίς Οαάπιο Γιετας αἲἰ- 
ἐοτ. Ψάετως Τ]ασι Ἰεξίοπεπι ἵπ Κερ. 
Οοά. ερεγήΤε Κἰπρίιςο 9 Π.Πῃ 1,εἴάεῃ- 
{ε5 ετἰαη ἆμο Οοά. τερ/ς/επίαηί 5 ἴπ 
εοτιπῃ ἀἰίετο Α νοσίς Φίλα Ἱτετα Ὦο- 
τ]ςς οοπηπυηίς η ετλι {ωρει/{ορτα, Φί. 
λη Παλλὼς οταῖι Ιπ (α00, 

9. 1969. ὃ δράµοντος αἷμα | 
Λιθόβολον κατείργασα:.  Ὀλἱάπιατῃ κα- 
γείργασαι, ΡΙΟ κατειρ} άσω , ἀπο (0οάἱ- 
65 Ριβοιετµτῖ {[.εἰάοπίος ὃς Οαπς, 
ἀϊρηαπι φοά 1η οοπζεαταπ ΤεςΙρεΙ6- 
τσ: οὉ 1 Εηειοῖ πηΠῖατυπ), απὶ ποΠ 
Ἀπιπιαάνετεεταπῖς, κατείργασαι Ἰάεπι ας 
κατειργόσω Ὡφυ]ῃσαιε, ΑΟ Ποπ/05 
Αιεϊοίς εἴργασμσι [προ Ροπίτης Ρτο 
εὐγασόμη» , [εοὶ, εεῖδιῃ δρυὰ Εήρὶ- 
ἀεπ; ἰνεά, ν. 501 Ίπε [Περί Ἔβλα» 
ψὲ δόξα, (γλῶσσα Ἱερίττ αραιά ὁτο0- 
Ῥαεωῃ Ρ. 917.) μεγάλα τ’ εἴργασται 
πακό, ἨΗΙρρο]. Υ. 584 Ες πώντ” (πῶν 
ΕΙοτ, 0ο. ) ἀφίγμαι, κοὐδὲν εἴργασ- 
μαι πλέον, 1ρὴϊςρ. Ίηπ Δυο]. ν. 468. 1 ή- 
µας ὃ Ἱριάμου παῖς ϱ᾿ , ὃς εἴργασται 
τάδε, ΕΗαῖος υ[ας Ἱσποταιίο νΕίεΓΙΙΠ 
Ίος αὐφάσπι ου [σωτανῖε, Πίο πο Ἱ]- 
1υπίπαπάα. Οµἳ κοτείργασαι 
τεέτο τε(Πτατυπι ΕαιεὈμηϊας, ΡΙΦτετεὰ 
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ππεσµπι Εοτίαη Τη 1ὰ «οη/{εηεῖσηε, δ2ή- 
κοντος αἶακ ΠΙΠις «ΟΠΠΙΙΠΙΟΚΕ λιθέβολε» 
αῑεί, εοτῖπεπὰΙπιαυε ροιῖαδ; ὃ δρᾶ- 
Κογτος αἷμα Λιθοβόλου κατείργασαι, 
Ύ1αε. (αάπι αἲ Πέμά οβις εοὐογίᾶ- 
αν Ὀτοεοπί ἰαβίάϊδις 18 εαεάεῖ ῥεγ- 
7εοί[. Φίσιτ Διόβολος Ἰάεπι ας Διό- 
βλητος, 1{Δ λιθόβολος Ἰάεπι ἂς λιθόβλη- 
τος, 

9, 1980. ------- οὗ παρ’ ἀσπίδαι Ἑέ- 
βήκας αἰε,] Κἰπαῖηπι πήτοτ, ουί » 
Ροβα απ νυ]ραταῖξ ο οὐ παρ ἀσπίδώ 

ποππε αἲ εἰγβειμα «44 [ἱαὗας [ετι- 
Ρετ 5 Πα [οποίες ἵΏ ποτῖδτ αν Γερίτως 
2 εἶαπι οὗ παρ᾽ ἀσπίδα, εμ]η5 εὰ εἷγ- 
» ΡεπΙῃ τί {πείραπι αἰι11ἴθγεξ ν 
» θμἱς ἴπστείεις Πἱ 5 πἰπείτιμη Εἱευς]ίς 
»» ατηρετ.”.  Ὠ]κιΠε ἀεὈπετας, παπι 
τερυάίανίε, οιππῖαπι Εαῑτίοπμπι ε[ὲ 
]εξίοπεπι, (οαἵσιπι 4υοφίε ποηπι]- 
]οτυπῃ [8]ιοπΣ { νεὶ αἱεετηπι ἵῃ α]ῑῖς 
Ἰηνεπειῖτ: πια {εητεητία 1εέξίο νυ]ρα- 
τᾷ ΠΟ" σας ἵπ ἀωο]ταιΙοπεπι: οὗ περ 
ἀσπίὸ» Ῥετρείαπι Ἱεσίεατ ἵη Οοἆ Ε]ογ. 
ὝὙπασπιστοῦ παπι Πΐ Εμτίρίάαε νοι- 
Ρἱ6 εχροπί πιομηῖε Ρ1 {1 (αγγορζημς 
4ᾳ σετ, Ο]γρεῖς Ρ. 8ί. ῥιυΠς {8Π6- 
αὔαπι αἆ [επίηπι εχρ]οπάππι 94ξο πε- 
εε[ατία, Ῥτοτ[ης πτ Ώμς ποη «οπστηαξ 
αἀποταείο «δεζυα/ς: Οὗ παρ) ἀστίδα 
βέβηκας ] Ἐν πολλοῖς ἀντιγράφοις οὗ 
Φέρεται οὗτος ὃ στίχος» πὶ ος. ο]ῖπι 
αἆ νειαπ 1989. αἀροίτας. [οία πια- 
τε ἀεσετο νἀεβαιατ 4ο βΙῖο {ο]]ί- 
οἰυάο: ἜΤεόνηκεν, Ἡ δή παῖς ἐμὸς, σἠ- 
μουέ μοι, Όις (εευπόυπ) δερυΜαίεῃ. 
Π τεξτε οοπΗςίο, ἀεετοπτ ἵΠ οχεπρ]ᾶ- 
τ]θμς ποη ραμσῖς, Τέμοι πό)" ἥχεις και-- 
ὲν ὀγγελῶν ἔπος, Ειμγρίάεα τάΊΠεΠ 
πιεᾶ ηὐἶάεπι ορ]πῖοηΏε» ποπ π]τοτ α 
Ώουπ]]]5 Ώας Ίπ Γεὰε ἀἱδρί:ειετίης, 

ς. Τ08». Τί µοι πε Έπεις αιὲμ 
ὠγγελῶν ἔπος Ἰ ἵπ οπιπίδης Ε.Ιειοηῖ« 
Όυδ, πε Πἰπρίαπα φὐἰάεπι εκεεριας 
Ἱερεῦατατ ἦμες ἀγγέλλα»' Εεῖ- 
ἀεπίμπι Οοάΐουπι τεοερί {ἱρτυτοία 

σεις ηκείς 
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ὕχεις -----  ἀγγελῶν' αὐαῖῃ αἷϊος εεῖατα 
Οοάϊσες τερια{επίατο ποη ἀμδῖξο » 
Οαπταδηίρίεηίεσι εχμίρετα πποηυῖε 
ΡΙετβμς, ο 900 Βαγπεβῖις ἂγγελῶν ΕΠΟ- 

τατατ. αἶτετο ΡΓΦ{ΕΙΠΙΠΟ: πες (ΑΠΙΕΠ 
ἥκεις {ρειπῖ 4εῦερας. τβῖί αυἱάεπῃ ΠΟΠ 
πιασί« Ρίασεῖ αιοά [ωγίρίάϊς δεθοϊία[ία 
Γογῖοίε εἀ Ἱπίήυπ Πεσμῦα» αὐαῖπ 
Ἠεπτ. 5ιερβαπο ἵπ Αρρ. 4ε Ὁ. Δ. Ρ. 

τά. νεα (αππεη Τόύοπιαπι ]αρ. [ετῖρ- 
446 Ἰμάΐρο: τὸ "κου, κεὔέτερο)' ΡΤῶ- 
{σης τεπιρΏς ὕκω Ετεφεπίαῦαπε ΑεεῖςΙ» 
τἍτ]ὴ9 Π{ΗΓραητες ΡΓΦ{ΕΠΙΕΩΙΗ π]ρετίο- 
έάπι ἦκον, ααοά ερ Πμ]ο ᾳμοφῖς 

νετίαὶ ποπ οοπνεπῖε: Πεπιο πιηί 
1) Ογοι[ίο οὈ{ετναϊα νε]]πι οὐ[ἱοῖας εχ 
Ἁπίηααἁν. ἵπ Οὐατί Ῥ. 37. αε ΒΙ- 
ππαπε Ροιίμς αυοά ἀἰσεδαπι, αὐαῖα |” 

Ῥεβιξαπς, Αγγελῶ» ρτοσυ] ἀμοῖο 
βεπυίπηπι ε[ε: αὖ Ἠδο ζοτ[αη Ἱεεήοπςα 
Κἰπρίωπι αὈδ]Ιεπανττ ἥκεις Θέρω», Ὑςι- 
Γα 1079. θά ποηπ]Ώ!] εί ἀμᾶγυπῃ 10 

οὐίοπυπι ἀἰνετία ταιῖο: “Εκω Φέρων 

ΕτεαπεπιΠίωαπη: [αρα ποται]ς ἴπ 8. 
ϱ57., πίτα, { ααῖς τοφυίτετεξ, αΠ]- 

οἵ Ροῇδητ. δε, ΡΙΒΙΕΙΩΙΑΠ ἵπ Πἴα 
ξοῖπια Ἰοαιεπάί, 4 ὐα Τε 8ητο ΡΙΞ{ΕΠ8 
αὀείε, αὐλίῃ Ιοᾳματυσ, ο] εαπῃ αἴτα: 

1ϊε, νοτοίς νεπίεπα! ρατιιοίρῃῖ ΕπεΤΗΙΠ 
τοπ]ρας αἀῑαηρῖ {ο]ει. Εκχεπιρ]α οὐ ὔ- 

ἆαπι Ιάοπεα Ιεέίοπεπ πο[ῖταιι εσιΓᾶ 
ἀυβίιαείοπεπι οοἱἱοσαδαπε: Βιρίώςς 
Απάτοπι. Υ. 1070, Οἷκς ὁ τλήµων ἆγ- 

γελῶν ἥκω τύχας» 5ΗΡΡΙ. Υ. 5945 485 
Ἔκω ----- Δύο τε Θητέως ἀγγελῶν. 

Βες. ν.οιό., 17. ἔρχεται ----- σημᾶ- 

νῶν. 1ρμίσ. Ταυϊ. ν. 9375 Βουφορβὸς 
ὄκει σημανῶ» τί σοι νέο. ΚΠΕΓ. ν. 2568 » 

«Ἠκει ἔρικας ἀγγελῶν. [ερίμς αΏδῖ» 

τυπααπι αἱίτετ» ΓΕωἱρίάες. “4ε[εὐγίως 
Ῥιοπι ν. 9439 Πάντως τὶ καινὸν ἆγ- 
φελῶν ἐλήλυθε. ὉΟΠοερη. ν. 708» ἦλθεν 

ὃν τάδ’ ἀγγελῶν. “Αγ ορ. Εαυῖτ. ν. 
1οσο. ΤΠΕεΠπορΗ. ν. 586, "Ἠκωφρά- 
σων τοῦτ) , ὀγγελῶν ϐ ὑμῖν. ν. 605, 

ᾖλθον ἀγγελᾶν' αποὰ ΡοπεπιΏπι 1)- 

εορὺτοπέ τε(Πτιεπάαπι ΑΠΟΙΙΓΟΥ ν. 1467. 
οτυῖη Ρήυδ, ἥκω νεὶ ἔρχομαι Φράσω» ν 

Ώνε λέξων, Ιοπίρας ἅς Αιεὶοῖς {Γ6(ΠεΠ- 
οβππιυπι εί, «4ε[εὐγΙω δυρρ]ίο. ν. 
ση1, Ἐγὼ δὲ ταῦτα πορσυγῶ; ἐλεύσο- 
µαιν Πο ΡΤΟ πορσύγων {ετθεπάμω νεζ- 
{ας ειἶαπι πιοάυ]ης Ἰπάίσας: τὰ }ὰρ 
ἀπὸ τοῦ ύνω ῥήματα ἐπὶ τοῦ μέλλοντος 
ῥεὶ βραχὺ τὸ ὀίχρονον ἔχουσιῳ , Φε[οί, 
Τνεοσγ. ἵπ Εῑά, 11» ν. 3. Ἱπ Ψο0βῥο- 
εἰς Λητὶ6. ν. 948, ΡΙΟ σηµαίνω», σή- 
µαγῶν Ἱερεπάππ 5 ὃς ἵπ Απηρηαηις 
ναία αρυά «ἱὔεπ. ἵ » Ρ. 15. Δ, Φα:- 
γίδα παίσων εν ἐς Φαιγεστίου. 

ὓςε, τοβά. ------ ὥς σ) ἀπαλλόξω Φέ- 
(ου Ἰ Ῥτοποππεῃ ἵπ Γάἰειοπίδυς οπηῖ5- 
{απι Βατπεβας τερο/(αίε; αὐποὰ Γ,εἴάεῃ- 
Ώαπι Οοάϊσοαιη αἶτετ εχμΙσεε, οπῖτεῖς 
αἶτετ, μπίρ. αρρ]ίο. Υ. 497 , ἢν σ᾿ 
ἁπαλλάξῃ πόνου. 

Ἡς. 1085. ἑπτοπνργοι -------- 
περιβολαί. ] ἔεία τεξτε ἀῑχίς Ειτίρίάες 
Ίη [οπ. ν. 1133, περιῤολὰς σκηνωµά- 
των" ΠΑνΝΙΠΠΏ νΕΓΟ /ερίµι περίβολο} γεω» 
ρίω», Ηε]εηᾶ ν. 1546. δερία τεΙΠΡ]Ο- 
τα» υτοίμίω πιμί ῬαΠΊπι περίβθολοι 
νοςλητῦσ 5 αὐοὰ ποβτο ἔοτιο αὐὶ5 
νεα Ῥιαίστας, Ἠος οετιε τε(Πτμεη- 
ἁσπι Ίπ Ρἰαἱοπ ΓίπιΦο ρ. 74. 9. 00- 
/α ἀἴχεται Τἶπιαεις Ίνοετας 4ε Απίπια 
παπα! Ρ. 557», μύελῶ» (πια]ῖΠ] μυελῶ) 
περιφράγµατα. βΡἰαϊοπί Όεις ἀῑςίιωτ 
στέγασµα μὲ αὐτῷ (τῷ μυελῷ) πρῶ. 
τον ἕυμπηγνὺς περίβολο» ὀστέῖνον:. νυ]- 
µατητ περὶ ὅλον, ὀστέῖνου, βεπυῖπαπι 
εἰ , αιοά «ἀἰσεεραπι - Ρἰαῖο Ρ8ΏΙο 
Ρο Ρ. 74. Α. λιθρειδεί περιβόλῳ ἕυνέ» 
Φραξεν. 

Ψς. 1986. Ἐστᾶς" ἄβραυστοι, κοὺκ 
ἀγήρπασται πόλις] Οπἵᾷ Ἱοᾳαμπτυτ ἆε 
ΤΕ πουϊε, 6 ΟιΦφοίς µτεπίο νε]ατῖ ταρ” 
ες, ἀνήρτασται που Γοτίαη Βιτίρίάϊε 
νοτία ἀεγῖνατηπῖ «ε[ερίπες ὃς Πίπαγ- 
εὖπε ἁ4Μοταπι Ίοσα οοπβςτε ὃς Π]απιῖ- 
πατ επιἁι ήπιε Οε]εῦεττ. Ρ. ἩΕ[[εΙἵη- 
δίμς αἁ 1Ι)ἰοᾷος, δίε. ΧΙΙ, ρ. σὔσ. Ώ. 
οφ. Π]ί αἱάεΠῃ αοςοπιπηοάσιίης; τό- 

λις 
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Ἆίς ---- ἐκ µέσής τῆς Ἑλλάδος ἀνήρ- 
χασται" 4υαπι Ειγίρίάες Ὠῖς, ἁ ἵη Ηε- 
Ίεηςξ ν. 751, 4ε Ττοῖᾶ: πόλις ἂνήρ- 
φασται μάτη). οοπξ. Οἱ. ΟΥ. 
οὐ]. Απίπιαάν, 1π ΟὐάΤΙΙΟΠ. Ρ. 318 
ὅς Ρ. 416. 

Ὅς. 1001. ----- µέλει µοι καὶ τέδ’, Ί 
υοά Βατετίο νθηεταῖ ἵπ Ππεηἴεπι» 

1Π αἰτετο Γ,εἰάεπάυπ Ἱερεῦατητ τοῦδ"" 
Ἆος., οτιήπι ε τοτα (ταπηπιαεϊοῖ, {ε- 
πατίυπῃ ρεΠαπιάαε; τεᾶε Τθοπιαι Μαρ. 
ἸΜέλει μοι τοῦδε, καὶ µέλει µοι τόδε, 
Φομό. Ουπι νετ Πεφιεπεί 
ςοπιραταπάὺς ες «{ε[ΕὐΥΗ {ερτεπι αά- 
νειί[,. ΤΠεδας ν. 01, Καὶ νῦν μὲν ἐς 
τό) ἦμαρ εὖ ῥέπει θεές. 

Ὅς, 19091. ------ πυργρούμενοι.] Ψετ- 
Όαπ; οὐ 4 :/εὐγίο ππυτυατας, οΙ Τήε0. 
Ψ. 20. Χρόγον γὰρ Ἰδη τένδε πυρ ἠρου- 
ῥθεις Κολῶς τῷ πλείω πόλεµος ἓκ θεῶν 
κυρεῖ. Ὀἷς ετῖαπῃ αάρ]ουῖτ Εωγίρ. 1η Ότε- 
Πρ ν. 7όο. 'Ωσπερξὶ πόλις πρὸς ἐχθρῶν, 
σῶμα πυργηρζύμεθα. ν. 1574. Δέμων ὃ) 
ἐπ᾽ ἄκρων τούςδε πυργἨρουμέχους: ος Ία 
Ίοσο ἆᾳ (πἶρως (ος. Γεἷά, ἀπὸ ρτα-- 
ξετυπτ πυργυρουµέλους, η αἶτετο Όο- 
ἀεχ π εχΠῖυεῖ πυργυρούµεύα. Ἠδης {ΟΓ- 
τε ἀϊνετίαπι Ιεξοπεπ » ΠΠΟΙΙΟΓΕΙΑΙΗ 
Η. διερύαπο Τηε[. Ε.. Ο, Έ. τῆς Ρ. 
635. Σ. εποίατας Ηεεὐίως, 01 Ἰταῖ- 
τό Πυργηρούμεῦα, ἐντὸς ἐσμεν τῶ» 
πύργων, οὐ τολμὠώμε) ἐξιέναι. γράφεται 
δὲ (καὶ) πυργιούµεθα" αἰπίπιο πυργν- 
ρούμεία. 

Ὑε. 1599. ξίφος Λαιμὸν διΠ- 
κε, ] 1ο. Βατπείω Λαιμον ενυ]μαν]ε 
εκ Οοά. μπι. ἵπ ποιῖς, λαιμζγ, Τη: 
αυΐε, ῥγίως ἱερεδαίμγ ἵπ ὑπργε[ες πε/ε- 
σο εττογε. 5ἱ ἀίσεπάις ε{ῖ εγιοτ, Ἰας 
ειῖαπι ΟΡΕΓΑ ΡΓΟΡΟΓ αὈίΕ05, Λλαιμὸν διή- 
χε τθέιε ἀῑςαι αὶς ταπάειη Οτῶςε ἀο- 
ες ἴσυοται  Ίπετα Ἱερίτατ ν. 1456. 
στέρα Ιολυείκους βίᾳ Δύῑκε λέγγὴ». 
{ωρτα ν. 30. Σφυρῶν σιδήρῶ κέντρα δια- 
πείρας μέσον. «4ε[εὐγίως Ρετ[. ν. 505. 
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Μέσον πέρον διῆκε. Εωγὶρ. [οῦ. ν. 1017. 
ΈΚάνπερ δἱέλθῃ λαιμό. ἁαπτιτ Ὠυ]ης ρα. 
πετίς οεηῖεπα» 05 πῄπυς αττεπὰσπε 
Ραιετίς Λαιμοῦ διῆκε σση{ωσται ςΟ0- 
Πρεπάυπι : Που ποηπ ΊΡΕΙΠΕΤΕΙΠ , Π 
Οοάΐσες ρτῶΓεττεπι ; {εά ΕΙογ. ἔτ [ ,αἱ-. 
ἀεπ[ζ ουπι Ἐάά, Πίο νοια[]9 ςοπ[ρἰ- 
ΤΑΠΙ. 

Ὑς, τοοο. τᾷδε Υῇ σωτόριον] Ὡκ ΛῃΠ- 
ρῖιεῖς Οοφἱεῖους τε(ταίς Ἀθρίις, 
αὐῖομς ἆἀπο Γ,εἴάεη[ες αοσράιπε: αυοᾶ 
απτεα νυ]ραθαιυτ, τηςὸς γῆς Ι0γαιῖθ 
ἀεθετυτ», απἱ ν. 1096, {οτίρίειαι : 
Τῆςδε γῆς σεσωσµέγης: υὈί 6ΙΥΟΤ6 ΠΟ 
ἀπ] Ἱερευαιωτ ἵπ 1Πεἷά, η, τῆκὸς 
γῆς ὑπερύαγής' νοτίυπι πεπρε {εαεπ- 
τεη βηῖτ γῆς ὑπερίογών' ------ (οἡρᾶς 
Ειτέρίάες τήδε γή σωτήριον' Πςιτ Ρῃῶπ. 
γ. 035» πατρίὸι μεγάλο καὶ σωτήρια, 
Ἠετας]]ά. ν. 4εό», Λεγια παλαιὰ, τῇ- 
δὲ ΥΠ σωτήρια. Οτεβ. ν. 16317. ναντί- 
λος σωτγριος. «4ε/εὐγί. ΤΠΕῦ. ν. 1899 
ἄριστα καὶ πέλει σωτήρια, 

Ψς, ΤΙΟΙ. Πόλας ἐφ᾽ ἑπτὰ Ἱ] Βαιίθ- 
τἷης Πόλαις Ἱερεπάμπι {ω[ρίςαδατατ : 
οτε σεηαίπυπῃ Π]αά νἰάετετωτ», {ἱ ουπι 
ἔταξε Ρας ε[εηι οομ]αηρεπάα: {εά Ε- 
τεοε]ες Λέχους ἔνειμεν ἑπτᾶ ναὶ λογα- 
γέτας Πύλος ἐρ ἑπτὰ, ἐπί αἱ /ερίρηα 
Λοτίαςν εοξοτίες αἰτίθωίητης ούως 
Γη με [μπι ἆμεεπι ῥγαε[ιεετεῖ. 

ὅς. 1105. ἐφέδρους 0) ἱππότᾶς 
ἐν ἱππόταις "Ἔταξ", ] Ῥτατετ ριῖοτες 

βΒαγπεβως ειἶᾶπι νη]μανίε: Σὸς παῖς 
ἐφέδρους' ἱσπέτας μὲν ἱππέταις "Ἔταξς 
νεταιη ἀεά!ς Ιπεεγρωπέ!οῃειη Κπρίμς 
{εὰ απΏτε υιτηηους Οτο οἀίάετας : 
Σὸς παῖς ἐφέδρους δὃ’ ἵππ' ππϊμὶ , Ίοσο 
τοῦ δ', θ' ροτίας νἰάερατΙτ αἀορίαπ. 
ἀυπ. Ῥγπηπυπι Ἐτεοσ]ες λέχους ἔνει- 
με, ἵηπι Ππρυ]] ρεᾷΊτωπι σα υτωπηφίς 
τυσπ]]ς {ηος ἐφέδρονς σοπ{Ηταῖτ, ππό. 
τας μὲν ἱσπάοις "Έταξ, ὁπλίτας ὃ) ἃ- 
σπιὸἠΦέρεις ἔπι, τπτ, ΠεαὺὈὶ Ρτῖοτ τΓΠΊα 
ὀεβσετειτ, ἣῖ ππος αάς Πεης , ἵπ Π]]οτυπι 
2: ἷο” 
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ἵοσιπι ΓΠαοσςβασί, ἵπ 5 πον]πιῖφ 
νοκ νὶτο[α ρε[αίς ἵπ Εάά, {ορια » 
ἀσπιδιφόροις, 41ο ἀεοερίτ ντος Εγαζ- 
Οβῇππος , {εά τετηπῃ νεῖεΓίδ ΙΠεΙΠΟΓΙ8 
Ίοπσα ΡοΓΙΕΙΟΙΕΦ, αμα Ο/Φ6ἱ {ΕΓπΠο- 
πδ, 

ὃα. τῖος. Αλκή" δύ ὀλίγου περγά- 
µων ἀπ᾿ ἐρθίω ] τίίεαπι Ἱπτοτρυπέτῖο- 
πεπι τονοσανἰ ν απα!ῃ Ἱππιατανίς 6Το- 
ς, οὐεπάο: ᾿Αλκὴ ὃὲ ὀλίγου' περ- 
γάμων ὃ ἀπ᾿ ὁρθίων" στούμπε, Ρἰετ". 
μις ηπο Κἰπρίμς, {εφ συίις εί: α- 
εεταό ταίπεη ἀσάετιπε ϱ νετε, Εά4, 
περγάµων τ’ ἀπ᾿ ὁρθίων' πας Β.μίεγίως 
ο ο01δε περγόµων ἀπ᾽ ὀρθίω»" 11έργα- 
ο µὸ δίο ἀεβρπαί αγζεπι Τδεύαγωπι υεἰ 
 αἰία τίς ἶοσα ἴπ αι [μγρεηεία 
ο {ἰΠάε ῥτο/[ρίοὶ ῥοϊεγᾶΏΐ  4114ε επίγα 
ο 1θεῦας ασεθαπίω : νε 1ρ[α πιοεπία 
ο υγίς Τρεύατωι : Υ. 1183, κατ’ ἅ- 
2» κρων περγάµων ἑλεῖν πόλιν’ δεβοί. εδ- 
5» ΛΙἰζαὲ τῶν τειχῶν.” τε ουΠ Βαίεγῖο 
ἀείειο , νετα ]εξίο νΙάεταΓ αυατῃ Τ6- 
Ρο[αί : ὃν ὀλίγου, Ρο[ῦ επίριιαπι 1επιῤο. 
σὲ ὑπίεγεαβεάίπειι , περγάµων ἀπ ὁρ- 
θων, ϱ [μηηπίς ατεῖδις, ( Γεωίρ. Λη- 
ἀτοπι. ν. 1Ο. “Ῥιφθέντα πύργων ᾿Αστυά- 
»ακτ᾽ ἀπ ὀρθίων.) λεύκασπι εἰσορῶμεν 
Αργείων στρατό. Ῥοβτεπια Πίπο εχ- 
εἰταυε Φεοί. ἵπ 5ορδ. Απιίσ. ν. 107. ὃς 
1η Ρμῶη. ν. Π137. 

ὃς, Τιο7. Τευμησὸν ἐκλιπώτα.] Παπο 
ποπιαϊς {οπριυτα εχΗΙΟετ [,είάεῃ- 
Ώιπι (οἀΐσμπι αἱεεττ Τευμησὸν τὰ: 
ΠπςΏς, 4π Τευμησσὸν (οιίθατης η ή] 1π- 
τετεῇ, (νίὰ, Ιπίά, δγἱθυτρίί Ῥιαίαι. 
οἆ Ραµ/αή. Ρ. 921.) ΠΠ αιοά 1]]8 
Ρτίοτ απτϊαιῖος νἱόσαιωτ Ἰ[ήη5 τεπΙρο-: 
τὶ ρτοπυπιίατίο, απο ποπάμπῃ Πτεσο 
εεπιίπασδητατ. Γελμησὸν Ῥος ἵπ Ιοςο 
νυίσατανε «ἰάις ὃς Ηεγουαρίμς» ἀείη- 
«6ἐρ5, αὐαπ Ίπ βε[ο]ής 1ηνεπεταῦῖ ν 
Ἱεέτιοπείῃ Γευμήσσο ἵπ οοπίεχτΏπι Ἱῆ- 

τοἱετύπες {εά ὅςσα ποὺῖς Κἰπβίιωη Τελ» 
μησὸ» τενοςσΏίαπι, ποςπ ἃ νοιυ{ς 
149, πες Νο οπίπῃ ορητυ]ἷς, {6 ο 6044. 

Ὁς ἵπ ποεῖς πιοπιῖΐε, Τελαησὸν ( "ο ὅς. 
Τεἷά. ΔΑ. ὃς Αυρυίῖ.) ὃς Τελμισο) ριᾶ- 
Γετεπτ]θι. ΆἈοῦ ἵπ Ειωτρίάαε ἀμΠ- 
τακας» [εά ὅς ἵη ας Οοἁἱοῖοις ϱ8” 
ἀεπι ε[ῖ ἵπ ος πποπεῖδ, νεὶ οο]][5ν 
Βαοι] ποπηῖηε (οπριῖοπίς Ἱπςοπ/[ίαῃ: 
μα, Ομ ΤΠΕὕαΠΟτΙΠΙ αινα ομἱρες 
Ἱπέεβαται Τειώιε[ία, [ΡΕΠΗΠΙΕΤΟ 1ελ 
μησία εις, νειαι ἵπ Ρἰωατεδίὶ Ε’γ]- 
1ο Ρ. 938. Α. Γελμησία) ἁλώτεκα., µέρ- 
µερον χρήμα. Τειηιε[ίαη νοσαι Ἁγίαπ- 
4ετ. Ραἰαερθαῖ, ο. ΝΙΙΙ τῆς Τελμη- 
σίας ἁλώπεκος Ιπεπιϊπίε, 1οίάσπα 1ποπιο” 
Τ4Π5 τὸν καλούμενο» λόφον Γελμήσιον" 
οί αἱ πιοῃς, λόφος ειἶαπι ἀῑέεαφ 
Γαῖτ «πΙΙΙΕΡΟ: Ἀ]ο επῖπι ἐπὶ τοῦ Τευ- 
μησσοῦ. "στι τις ἠγεμόεις ὀλίγος λόφος. 
τε[ιο «4ποιείε ΚΠΕΙΟΤ, Πἴ, Ῥ. 1273 
οο. ὃς Οταδοπε. Αριά οιᾷαπι ελἀεῖλ 
ε[ι (οπἱριυν ἀἰῆετεπία, οὔαπι 8 
ὑταθοπίς ειἶαπι Οσάά. εποταταηῖ ΙΧ 
Ῥ. 632, Α. αριᾷ Ἠμπο ἵδπεῃ Ρ, 6179 
Β. Ἱεριιι ὁ ᾿Γευμησσὸς, ὃν ἐκόσμησεν 
᾽Αντίμαχος διὼ πολλῶν ἐπῶν, Ῥδτιεια 
ἸΠοταπ εχ Απιηπαερὶ Ἰ Πεῦδίὰάς νεΓ- 
{υπ ἵπ δίερὺ. ΛΣ, ποῦί {ετναταΏε 
ν. Τευμησσός: (υα τποπεῖ ΠΟΠΠΕΠ {πάῖ- 
ταπι Εαρυ]αταγ πιιασθις, αποά Εὰ- 
τορα Ἱαρίτει ' Άντρον ἐνὶ σκίῇ τευµήσα- 
το, Ώος σετίε ψείετεπ βΥπιαῦ [οτὶριῖο- 
πε]: νετ[απι, Ωυείῃ διερθαπας εκεῖ- 
ται, Ες ἸΜυκαλησσὸν ἰὼν καὶ Γευμησσὸν 
λεχεποίν, εΠο ΒΗοπιετίσιπι επ ΥΠΟ 
Αροϊ]. ο24. ν]άῑτ ΓΓμζας ΠΗοϊ[επίης, 
Τευμησσοῦ δρυόετος Πηοπιϊπῖε [σι 
ΓΙοπγ{. ιν , ῥρ. 145, σσ. «πίοπίπᾶ 
11δετα]ἑ ο. ΧΙΙ , Ρ. 330. ν]ρες ἀῑςῖ- 
ΩΙ ἐκ τοῦ Τευμησσοῦυ κατιοῦσα. δις 
τεβα (οτίππα ιταἁἶευτ ἵη [εηοῖῖο Οο01. 
Αυσυ(απί ἵπ Ρα, ν- 56, ΌεάΙραπα 
ἀνελεῖῦν οὗ µένον τὴν Σφίγγα, ἄλλα καὶ 
τὴν Τευμητίαν ἀλώπεκα: η εἰασάσπ 
003, 9ε[οΙίο αἲ ποίἴταπη ν. Τ1ο7 , τος 
Ἱερίειτ Τελμησός” δια ἵπ Τ Πευα]ιάθ 
Π0Ι οοηπ/(ίας η ροριίπα [επρίοπε » 
ΡΙετμπ]αια ἵαππευ η Εὰά. δια Ἱερὶ- 
τησ Ῥετρετο πι πα (ρἰταιίοης Τ0ευ- 
ππε[ς ὃς Τὸειμείω ΤΠεῦ. 1» 485. 11, 

ν 019 
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4315 351 624. 1ν, 85, 975. νΗΤ, 
944. ΧΙΙ 52. ᾖἸ]]αά να ἵῃπ απίπιώπι 
Ἱπόάμςο, Ἡς ἵπ αἰτείαπ {οτίρευταίη » 
ουσπι ρα[Πῖπι ἁαπιπαπι υπ Ὠοσδί ν Ι- 
Ὀτατίοφ αμα ἁς οοπιραξίο ογεάετεπι 

«κοηίρίταβες ππηῃῖ Ῥοτίις «ἴνεγβι το- 
πη]πῖς Ρρτοπυπι]ατίο ν]άθιατ αμξτοτίσ 5 
1ρῇ5 Ἱπρυιαπάα : πιοπίεπα {ο]]ίοες 

οροι]ῶ; βεπιῖπο ποπιίπε ἀῑέίππ ρυιο 
Τευμησὸν , ὃς Τευμµησσε», ἀεῖποερς α]- 
τεπ] αἱίαπι επαιπη Ιπνα]ω]ῇο ποππίης 
1Πίας ρτοπΏπεΙβίοπεπΠ Γελμησον ὅς 
Τελμησσώ. Όι ἵα ποπ]πίοας Ποξβ» 
πι ρτορτίς, Πο ἵπ εἴωκάειη Ιοςί ᾱἷ- 
νεΓβς αἀρε[]ατιοπίρα» πιυ]τᾷ Ρεπάεῃῖ ἃ 
ΤΙ8Ιεέχοταπα ὀἰνετβίαιε, συοὰ Παίας 
πο ε[ὶ ]οεί ἀοποπ[ταΠε; Ιτεγᾶς αἲ- 
τε), Ἠοο ἵῃ ποπι]πε «οπΙπΙΗΙ8:85. ν 
ἃ λα εδπάστα [αρίας πιαταίοπεπ; 1η 
α]ῆς οὐ σα, Ηε[βεδίωπι ιταξνοπ ους 
εκρ]οτα:Πἴσαπη εἴ. Νοβτο Επι]- 
πιυπι, Ὁτοῖς Βιβάΐα ποπιθΏ νετυπῃ Ευ]ε 
Τερμησσὸς, ηαοὰ αά οοιερὺ. Ἀγτ. ε ΠΙ- 
πὶς οὔεπόῖτ {,μς. ΠΗοϊεπίμς, ἵε[[ε- 
Πὑπείο ἵαυύατυς αἆ Πορτ. δὶς. Τ. 119 
Ῥ. 501, ΠΡ. 36. Όοηέ, Ιοὐ. Ώαυϊβως αἆ 
εετοπ. ἆε Ὀιτίπας, 15 ϱ, ΧΙΙ. 

9, Ἱ114. Ὁ τῆς κυναγοῦ Γ]αρθενο- 
παιος ἔκγογος, | Ῥετρεταπι Πς 1Π ρτί- 
{εἱς Εὰά, ἔγγονος Ἱεπεὂατατ , ως α)Ιοί 
Γπρίης; Ἱῃπ ΕΠοπιετὶ οαοςῦε, 6οτπατι 
1Παπ Ιᾳποτατιίς Οοά, αι/αξάερι Τ6- 
Ρετίυη Οά. 5, 122. 1, εέξοτα 
ΠΟΠ πιορίτο», ἈΑἰπαις ο ροίμετᾶς 
κυνηγοῦ: ερο ρτ]{σαπι ΕοΠΠΑΤΟ Μὺ2ῶ) οῦ 
χενοςαν!, αὐδπι ἸΜύΠ. ςοἀᾷ, τερτείεη- 
ἴαπε, ],ε]άεηίες ειῖβτη: γυναγοῦ Π: 
Ὀεδαι Εἰοτ. ἵπεα ν. 1176. κύσαγα. 
υὺἱ τε]]σμετοι Γοτίο ἔοτιηπα πεις 
νείαπι Ἱπταᾷασῃ: Γννογὸς ὧτεὶ παῖς 
σὺς ἐξαβροίζεται. {εὰ ἵπ Ποτῖ Ἱερεῃ- 
ἁππι [οηδῖε Ιζννηγές. Ευτίρ. 1ρ)ήᾳ. 
Ἰη Τα. ν. 984 , βοῶ κυναγὲς ὥς,. Ο01 
ποῄτο νετία, ἀἰςίεως ὅς ἵη δορρ]ῖς, ν. 
888, Ὁ τῆς »υναγοῦ ὁ᾽ ἄλλος ᾿Αταλάγ- 
της γώος Ἱ]αῖς Παρθενοπαῖο». ΒΗεης 

365 

ουτ αἰτοτὶ 6οτπιαπ ἵπ Ττβροεά[!ς ρτᾶ- 
{οιαῖῃ , ἁοσοδυπε 1η Ὑδ. 11. ποῖσία. 

νγ. τΙΙ7. ------ ἐφ' ἅρμασηῳ Ἱ. Ρἰεγ. 
Γι τε( ταῖς ἵπ Ἰοσίπ απἲα ναίραις 
Ἰεβ]οπία, ἐφ᾽ ἅρματι. (ο. 1 εἷά. Α 
Ίάεπι εκμίοει ὅς ΦεΠο[ῖοη 8 ν. 178. 
Ῥπαῃ. 

Υς. 11ο. σωφρένως ὄσημ' 
ὅπλο ] «4ε/ε.γίηωπι Πππταίασ Γεουπάμπι 
αυεπι ἵῃπ ΤΗεΒ. ν. 507. σημα δ᾽ οὖν 
ἐπην κύκλῳ' υττοφῖε Ίοςο ΓΡ6/. Ηεταί- 
αι Ὁίας εἰ [ὈϊμτεΠ. 1, χι. ποῇτο 
Πίσας Οιγλορδίΐμς ἆε Ὑεις. ο] γρεῖδ Ρ. 
195, {εὰ ρειγετίς {ετίριο. ΌΟυς ΡΙΣ: 
οεάαπε , οὐ σηµει ἔχωρ “Ὑβριεμέν”, ἃτ- 
ερίε Πα. δω Οὐ{, Οπε, ϱ, 1ν Ρ. 
17. Ῥτατετηιαπα ἵπ Απιρηίοταο, {6- 
οε[ίοπετη ἵπ τε]αυῖς Ρἱετίεαμο αὓ «4ε- 
/εὐγίο Εεοῖε Εωτίρίάες , ογρεοτηπι ἵπ- 
Πρπία Ώυοῖρας ατα] ρεης αὖ «4ε/εὐο1είς 
ἀπνειβ[ῖπ]α. 

Ὑς, Π12τ. "Εστειχ) Ἰ Ιη Ίου νυ]- 
ραις Ιεξιοπῖς “Έστηκ), εηηάεπι πο 
ἁυσυ]ταν! ΤΕΡΟΠΕΤΕ, απσά 1 ἀμοῦιυς 
ἸΏνεπιΏῃ ].εἶάά, "Έστειχ', «ποόαφυε 
Ίερεται Ρίεγβις ἵπ Οαητ. υπ) Πος ΡΕΠΟ” 
11ο βἀϊεξτο : ἐχώρει, τὸν ὁρμὴ» ἐποιεῖτο, 
Νοη πο[οίο, οὐ πηδοβίηα ἀεξεπάϊ 
Ρος “στην” πεπίπείη (άπἱΕΠ ἃά Ἱ]- 
114 υ[ατασα ἁτρίίτος νετβοις 1126, 
ὃς 1149. το]ίοια πιορ{ἔταπε "Έστειχ” 
εῇο νεταπω Ἱεέίογεια, οαπ ἵπ Λη- 
Ρ]ίοίς ετίαπ Οοάά. ορι:τῖς Πατίθ]ος 
1ΠνΕΠΓΗΙΠ Ππῖ, νδ. ΣΙΤΙ, Βατιβεπορςς 
προσήγε Νηίταις πύλαις Λόχον.ν.1130ς 
Ἐρηναίαισι Πολυνείκης πύλαις "Αρή προσ- 
ἤγε. γ. 1196. ΓΚαπογνεὺς προσήγε λό- 
9 ἐπ) Ἠλέκτραις πύλαις, ν. Τ11ό.: 
Απιρηίαταιυς εἰς Προιτίδας Πύλας ἐχώ- 
ρε Ἰνοβπο Ίοσο ᾿Ωγύγια ὃ εἰς ΠΠν- 
λόμα(’ Ἱππομέδων ἄγαξ "Βστειχ'. ἕως 
ἱρ. Βαςςῃ. ν, 77ο ν στεῖχ ἐπ Ἠλέκ- 
τρας ων Π]όλας. ἘΠείο ν. 299, Πολ- 
24 γὰρ Ίχηῃ Θρήκιος ῥέων στρατὸς 'Ἔ. 
ζο στει- 
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στειχε. Ἠειας]ίά. ν. 912 σὺ) ἀσπίσῳ 

"Ἔστεικχε. 

π9, 1122, Στικτοῖς πανόττην ὄμμασιν 

δεδορκέτα" 1 Εοιτο; [ερμΠει οαριίυ5 

Βιτίρίάες ἸἼνκνοις πενόπτ» ἔμμασω ὃξ- 
δορκότα’ ᾷο αριά. «4ε/εῦ. Ῥτοπη. ν. 6τον 

"Άργος ὠμάρτει, πυκγοῖς "Όσσοις δεδορ- 

κώς' πι ν. 57 ἀῑξία5 ὁ μνριωπὸς 

βούτας. Άτρας 1ρία- στικτὸς ἀῑ6ί Ρο» 

ταῖς: ιεἰαωπηιε οί ετ[ἑοάεπι υἱγ. 
ὑμὶς ἵω. ΛΝΕΠΕβαΠἾ. Όνηερ. ν. 4ἴ. 
ϊβυς τοξια ἀῑςίεις Εηγιρίάέ στικτοῖς 

ἔμμασι δεδορκώ.  Ἠοεῖ στικτὸς απὶ 

πονεῖπε ία, Παβταζαπι α Βοοθατίο 

Ἠίειυσ. δ. εν τ.. Ἡς ὃ- ΧΩν. {0 βιᾶ- 

Ῥασυπεατ απ. Ηείπβο, 1Ώ Ατίζατομο 

Ὁ, Ρ. 755 [οτῖθεπιί, πεβίβεητετ αᾱ- 
«ποάιωα {εμτέρίάεπεν φιθά [αρε {1 υείως 

οὐμος Οοπιωάϊαν ἰοφιαμιῦν ει «4πβί 

οο]ος Ρὐωπί[ϊς στικτοὺς ἀῑπῆ. Ίοπ 

επίην. στικτοὺ εως οσέ ν /εὰ {ρ/ε στικτὸς 

τορίεν οοµ]0ς. αμ) ῥαυοπίν εάᾷ : Φἱ0 
Ῥοῦϊς οεμίος ἐς τειίετε. ἆνοηπης 
Γἱουγ{. 111, Ρ 100» 14. Ποίκιλον 

ἀπλαγέεσσι ψεκασμέο ᾿ Αργο» ἑπωταῖς. 

ΤΜο/εο τής σ7» ἀῑείται "Άργος ἆκοι- 

µήτοισι κεκασµένες ὀφ»αλμοῖτι. 4ἴ4 ΙΕ 1{8 
Γπρίας αἰίῖς. Ἠείεη 1 Που {αἰτεπῃ 

γοτία Γαυ{ΗΗΠει ατωῖσετ Γωπρίάεις. 

ο 11219 24. Τὰ μὲν σὺν ἄστρων 

ἐπιτολαῖτω ὄμματα ἈἙλέποντα, τὰ δὲ 

κρύπτοντα δυνώτων µέτα.] Οαἵ Ίππο 

Ρτοσίπιε {βουίεῦσν Ὡς ὕστερον θ1νόν- 

τος εἰσορᾷν παρῃ», 8ἀσο νετ[υς ε[ [π- 
{αἶ[ας, Ὁε πηλὶ οαυἰάεαω οὐ αἰτεγας 
ππαΏα. νϊάεαιτατ Ριοβοξης», ὀωτρίάςς 

εσου/(απάΐ ρτοεῖα 5 Π ἆπο νετῄ]ς ρΠο- 
τς {μπε ΓΠμτίρίάϊς, αὖος [0 εἶως πο- 

πιίπε Ἱορίς ὅς οἵται Ἔπ[ξαιδίης ἵη Εοπ. 
Ἡ, π., Ρ. 138 541. (Οἱ Γιο ρεξιῖ- 
Ώοπε, νεηρα Οταπηπιατιοί πο Ρ]σευ]ε 

ἀείερβιπε: "Άργο Φύσεως τέρας ἡ 

ἱστορία παραδίδωσιν, ὀθήρμλμοὺς υὐτῷ 

ἀνοίξοσα διῶ παγτὸςτοὔσώματος, οὓς ἄλ- 

λότε ἄλλους ἀγοίγω», καὶτοῖς μὲν μύω», τοῖς 

ο τα στασνς 5 

δὲ βλέπων, ἄθπνος ἦν διὰ βίο, ἄστρεῖς 
μέν τισι ὀγατέλλουσι ἐπανρίγων τοὺς 
µύοντας ὀφβαλμρὺς , συναβατέλλοτας 
ὥσπερ καὶ αὐτούς:, ἑτέροις: δὲ αὔ πόλιν 
τῶν ἀστέρων δυοµέροις ἐγκαταμύων τοὺς 
βλέποντας ὀφθαλμοὺς, καν ὥσπερ συγναι- 
ταδύων τὸν ἐν αὐτοῖς ἐπτικὸν Άλιον. ὃ 8): 
Ἐωριπίδης ὀηλοῖ , ἐν οἷς φησὶν "Άργου 
ὄμμότα τὰ μὲν ξὺν (ᾷο δι ΜΠ. Ε,δίά:) 
ἄστρων ἐπιτολαῖσι βλέπογτα”- τὰ δὲ μρύπ- 
τογτὰ δυνότων µέτα. Οποὰ δ Ειτί- 
Ρίήεπ-αἲς Ιπα]σα([Τ8, ΠΙδΡΙΖΠΙ, ορίποτ, 
αὐὈί Ίερεται, ΡΘίετηβπ Τη Ρῃοε- 
πμ], νετετυππους ἴπ' Ρῃσοεπ. εὐπί-΄ 
ππεηίατ» συοίαπῃ θυέτοτες οβρ[ευτα 
νεχκα[Πε ποπ {αΠε ΠΙΟΣ. Τ,οσαῖα 81118 
εκρ]{οαπά υπ΄ οοπηϊπεπάαης’, ἀἴσαπῃ απ]ά΄ 
πημί νετοβπή]ε {τ ναπι: νετ[ααπι 
{αἰ]ςει ΠοταΙη «οΠΘΙΤΟΥεΠΙ Πο {οΠριοφ΄ 
τε]ααϊπε: 
Τὰ μὲν ξὺν ἄστρων ἔπιτολαϊῖσν ὄμματ" 

ὖν 
Ἑλέποντα, τὼ δὲ πίπτ2ντα δυνόντων μέ. 

τα, 

Ἑχκ 5 πίπτογτα ΦΟΠΟΗΟΠ ργαθυῖς εσ΄ 
Λας. Οσά. ἀε[οήρεαπι. Νοππυ]Η ααἲ-΄ 
4επι οσυ]αἴαπι Ατσυπι υπᾶίσπε», {επι 
Ρος ν]ρί]επι » Ρ]ετῖαπε Ρατίε (αῦἵμπι 
οου]οταπι νἰσ]επι Ππσετυης: ὀφθαλ. 
μοῖσιω ἀμοιβαδὸν ὑπνώεσκε, Ομίπιως 
ΦΠΙΥΥΠΕΕΙΣ Χν ν. 191. Πς ὅς Βυτιρίάεας. 
{ ταπεῃπ Πα {απε Ειτίρίαίε. αμῖδᾳ αφ. 
εοτύπι {ε απέος, πος αὐ]άεπι Ιοςο 
τεέῖας οὐε[επτ. Οµαἷς ετεάας Ώανς ΊΠ' 
ποβίς Γεητο», Π ἵεητα ερ]ατοτῖς αἲς ε5- 
{ο ροιτυετῖε, Ετεος]ΐς ατπῖδετυπι οὔ- 
{οιναιε ροϊμίῇε ὁ [εά 1 νὶσιπϊθ ετῖδτα 
πιοάυπι εσσσα]ε Εμγίρίάει, Φᾳποὰ 4ε- 
/εὐψίο εοπάοπαπά η, Εωγίρίκς ΤαππεΠ᾿ 
ποῦ. Ησπῖε, απ, ἀαπι {ε ποτεταέ αά᾿ 
εσετπρ]Ηπ] δορῥοε] ΟΟΠΙΡΟΠΕΤΕ, [ῶ- 
ρίμ5, απαπ οροἵίπετας, «45 2ὐγίωπι 
Ππιτατί πια]ηῖς, ἵπ Αεπείάο νι 7Τγ- 
βΙᾷ ν. 780, εραυπ Γ]ατἰς οογπῖ- 
δις 1ο 4μτο ππρηίδαι, ἴαπι [εῖς οἳ- 
βία απ Ῥο, Φἡβυπιεπίμηι᾿ Πρες 
ὃν εμ[ίο οἰγρειπὴ «τδών Ε τα ]]8/ 

οἳο» 

. 
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6µοσιθ τ8΄ Ἱαά[εατί Ροτείε, ντ νίτο 
αυἰά ριΦ[τεῖ. 

σαι 1127, ο 'Τυδεὺς., λέντος: δές 
ος ἔλων ἐπ' ἁσπίδον Χαίτηῃ πεφριμόθι } 
Εαν Ίπ' ΠΔ. ρ' 1δος αἲ, Όσα 
ἀε 1 ψάεο ἀῑςί πο τεοογάαυαξήν. Ο 8 
{εφυυπιυτ ργοχῖσα”, νἰτὶ οδί 18 
πιόοημετυπε εκ «{ε[εγ[εἰς «Πε ἀει]ναια 
Τ1οῦ. ν. 438. 

Ῥς. 1190 31. Ἐρηγαίαισι Πολυνεί- 
ρης πύλαις "ΑΡη προσηγς] κ Βἰοξοίῦς, 
Οοάΐσε ροβξαιπ, ῥρτο "Αρη πι οσήγε, 
--» Οὐ8 Πῖς πύλαι ἀῑεαπιυτ Ἱδρήνατ» 
αἳ, “Αγοάεηιο ἵπ 5ςΠΟΙ. αἲ Ῥμοεπ. ν. 
1163. ὃς Ραή/απίαεικ, ϱ. 727. [2ή11- 
δες 4βολοάοτο τη. Β)0]. ῥ. 1541 ο πέπα 
νοεαηειτ δίαδίο Ὠΐτεαεα, ΤΠευ. ντ 
457. 4ε[οβγίο ΤΠεῦ: νι σα”, Βεῤῥαίαι 
ὅλαι:΄ Ουωαᾶε Ροΐτας. ἠδάεπι ἀθής- 

παης αἀρο]]αΙοπίδας 4ε/οὐγίως' ὃς ἕνα: 
τερίάρε: απδΏη ευπῃ αἲῆς Ορ) βία Ὁρν- 
σίας νοσαιτ ΕΒιπριάες, «Πέ[εὑγήδ ἀῑκε- 
ται ν. 492: φείτονας πύλας "Όγκος Α- 
θάγας. ΦςΏοΙοη αἲ Ώμπο ἱοσαπ, οἵπίς. 
{ασπι ἵπ Εάά. ἀθάι σαἰέις αἃ «4ροίίος, 
Ρ- 6ρ. ΕΠεβεήως "Όγκας᾿Αθόνας, 
τὰς Ὠνυγίας πύλοας λέγει. «ροι[οᾶογις 
ἵἈπιεῃ τᾶς ἸΩρυγίας ἅ τὸς ΟΥ καϊδᾶξ 
ὠ[οσγηίε Ῥ: σας 194 ΟΠΗΕΙΕΙΦ τας 
Ἠγύτάς, ᾿4ε[εὈγίο, Βωρίας, Ρατ: 
φίαε, ὡἰατίο, Πιειποχᾶτᾶ». 

ὅε. 1191. Ἐθ'πως στρέφιγξι ἔνδοβεν 
αυλῥύμέναι Ἱόσπαν” ὑπ' αὐτὸν Ἱ Πόρ: 
πο ὑπὶ αὐτὴν Ῥείροταπι Ἠδδει Μή, 
Εαν: Ιάεία' Οσάέσ., απ. ὁς Γειάὰ: 
στρέφιγξν' εκαιδέραπες’ οπσα:, «ΡΙ9 
στρἐφιγξώ”, απτε ΒΗπέβών Ροίαεται 
Οτοως. Ευτέρίάες «Τελ ης ̓  Τατ 
ἀπίσιας Τ{ςῦ, ν. σοῖ 5ο, νἱᾷ. 7/α- 
Ἱετίης Εἰάετωσν' 11. 16ο, Το Σο. 

να. 1118. Τίγας ---] γηγενῆς] 
ἠπεπηπα δἱερηομ]ε5΄ ΕΩ Πτα τ' σας 

τως ες τι 5 1ρῇς' Ῥμοξρ. ν. 
1209. (ἀραπεια Τρί Γγας Ρὶς νῖάεθα» 

εαν ἀεαξ ὧν, δροπδεπείο ἵη (αἰ]ίπι, Ἡ. 
1π 06. ν. ασ. ει ριαςσεάεηεῖ Σι: 
ὀήρογώτον νίρατα πσα εΠει ἀειεηΠὴς, 

Ὑς, 1149. [Υπόοιον ἡμῖν οἷά πείσε- 
ται πέλις Ἰ Η5 ᾳπσφως νοτίιας {4 αὐἵφ 
εδ, (ορίς Ἠπτετρο]ατοτίς Ἱπρεβίαήα:ς 
σιοας 80 οὐ ήσΙη Ες, ορΊπΟς, τοτΏᾶ- 
τα.» ουὐἰ ἀεοεπηιο νεη 11ος. Ὡς 
ὕστερον ὀργώτος εἰπερᾷν πορῆν, ΡΙηΤες» 
οἵο α)ίος' ἵπ ος ἀταΠαέε» Π5 ποἩ 
ἁΠωῖ]σα, η 

Ψς τι. Ἑματὸρ' ἐγίδναις ἄσπι[ὃ 
ἐκλληρῶν.,' ραφῇ’ "Ύδρας Ἡ Ὁσαϊέεέ 
Ιεάᾶ. ὅς Ε]όσ. αἱ Ρββευς Ἑκάτὸν ὃἳ 
ἐχίοναις" Ρατήπῃ πο 1ῃ ]όσ0 πῄπής οκ- 
Εεβίτο ἵπναπες οὔσπι ποπ Ἱπεε]σεσ6ς 
τυπε Ίητετρτετες, ας Οτριίωή εχεῖρίαςς 
μῖς Ππτεπήσήτ οξέως ἠαἱ]ου, εκ- 
ρτείῖς. Ζτριὲ ἔοτῖο ππεπιὸτ', οὐ 
{άῑπς Πετομίε «ἀπεπείπις εἴγρερ ἐπβσπε 
Ραΐεγπως (ρπδμῃη απραος, οἰπδανιίμιε 
Εετῖε [εερεπίβης Ῥήταπι, Αεῑ: ντ» 
ν. 6σ7. Ῥίατοτ δα. νογα νἰἀέπιυξ 
Πηπίριαϊς οδνετίητα ὁ χο Πα]. τ1, 178. 
15ο, ο ηπς αΛρπος ᾖάενε ΓεΓΠπεαφη 
ἠοπῄγα σετεβαί ἔπ'εγρεο, δὲ 1685 ρεξ 
Ἰπηίπαῦ, [εκβεπιδῦης Ῥγάταπη α 7γσΗΣ 
Ίθευπῃ: αιταἩς: Ργήρίᾶτα᾽ Ε.  μᾶν, 
Πσαςα , οὖο π)οὰο {επφια ρήση ρτο» 
ὀπετοπε, εαιή πόσο Ἱερὶ, ποτήο ΠΠϊΠϊ 
ξοςι]5 ρε Ιά[εής, ῬοτίοΠς ας ]ενὶ 
Ροτεπαῃς ορετα΄ τε(ΗΗ!: Ἑκοτόὸ 
ἐχίδνοις ὥσπίδ' ἐκπληρῶν, γρ: φὴν “δράξ 
ἔχων λαιοῖσιν ἓν βραχίοσι», ᾿Αργεῖον αρ” 
αΑθ)»' Εβάραρ ειπα ῥΙδήγΩµ”, νοὶ 
ρᾷσν Ηγόταρα, αππιῃ Ηεχομ]ες σσοα- 
{εεῖες νομος. "Α ργεῖο) αοὔχήω» Ἠαπό 
Λατοίες δετερας λσιοῖσιν ἐν βροχίοσιν» 
πίσυς’ αἆσο ἐν ἀσπίοι., συοᾷ Ἠΐδ, υξ 
ΠΗΓΡΙΟΟΓ οἶπῃ {Πρετ[οτίριύσι», Ιῆνα- 
{ται οοπίσχτυπα Οσά, Εἰθτ. ΟΙγρευπῃ» 
Ἰπῄσηεπη γότα,΄ ππρυες οεηξυατῃ Ἱπ- 
Ῥιεβανε νε] μγΏταπι {ῃ εἴγρσο σεηταπὰ 
πρφυςς «ἴηπεβεπτ: πονετῃ [ο]]σοτ Ηγ- 
ἀπ, σι Πρρεδαπιήτ, οβρἰῖΌυς σσπ- 
Έππλ ΠΙΘβΙευτα δηυπίάει, τείις δεγοἱό, 
σα σν, 
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«ὓς. 1146. 47. Παρῆν δ' ἑκάστου 
τῶνδε µοι θεόματα, Ἐύλθημα παρωφὲ- 
ϱ72Γι ποιµέσῳ. λόχων.]. Βτουεϊ {οτίθοῃ- 
«μπι νἱ]άσται βαηεγίώς ἑκάστου ΡριΟ» 
ἑκάστω τεξτε τεοερίε βαγποίς εκ Οαπτα- 
Ὀτίμ.; 064, αὐοομπ εοπείπαπι 1εἶ- 
ἀρπίες: Ποταῃ αἱέετ ἵῃ νορί[α {εη, ρίξ- 
ἔοτι Ἀύνθημα προσφέρο»τι π. λ. Ε]οιεῃ« 
οπῃς, ἕύνρηκᾳῳ: περω . Φέροντι. Γαττε Ἱ]- 
Ὀται]ὴς ἵπνεῃοται «φεριφέροντι. παρφέ- 
ρ0τι ἱερεηαιωτ. Ίπ. Βάά, Ειωτρίαἰς 
αιοά τοροποπάµπι Πποπυῖε Οε]έσοι, 
. 4, Ώωξετως αά Τριογά. νΙ, ο. 60. 
ποαραθέροτι. Αἰπρίως Ίατῃ Ἰπ. «ΟΠΙΕΕΧ- 
το. τερερείας ϱ Οοάά. αἱους αἱτες 
αεςεοῖς Γείδεπβς, «ρουῖ «Πὶο ποιμένες 
λόχω» , ἵπ ῥμρρ]ίς, ΠΙΕΙΠΠΟΤΩΠΙΗΓ π2/- 
μένες 'ὅχων τετραόρω», ν. 674. Πείο- 
Ώ3 ν. 1046. οἵτιες τετραζύγων Ὅπχων 
ἄ-2σσαυσ' ἱβ. ΡΗΟΦΗ. 1154» ἁρμάτωρ 
πιστάταιν 

 ὓε, 1149. ------ τέξοισι κκὶ μεταγκύ- 
λοις ᾿Ὡμαργόμεσύ», ]. Εωβαιδίω ἵπ 1. 
Ῥ.,. Ῥ. 56ο, αἵ. ἀπ ἀγεύλης καί τι 
ἐκηβόλο, Μεσόάγκυλον παρωγόµασται 
ὥς οηλοῖ παρ). Πύριπίδη. τὸ,. πρῶτα μὲν 
τόξοισι καὶ μεσργκύλοις σφενδόναις ϐ' ἑκη- 
βόλοις. ἴδως δὲ πολυωγυµίας λόγω ταντόν 
ἐστιν, Αγκύλην εἰπεῖν, καὶ µεσάγκυ- 
λον.. !Ἰητειιπεάία, αμ ΠΠ] α 1π{ί- 
εατιίτω Γαςῖσπες Πο {οἱεηι {αρίας οπηῖς- 
εἲ: μσο εἰ ταῖο. οὐτ {Γ4µΙΠΕΠΙΑ νε- 
τθΓΗΠΙ ηοῦ Ρρᾶμσα ΠΟΩΙΕΣη: α Οπ{ῖοἰδ 
τε]ηζερίετ], . 

Ὑς, 1149. 5ο. εφενδόνοαις θ) 
ἐκηβέλοις Π]ετρῷν τ’ ἀραγμοῖς, |. Ηἰ5 α; 
{ας εί Ὑδείε αν Τομεγά, Ρ. 421. 5. 
υοἱ ἀμῆηέος Εωϊῇα ἆοσει λιθοβόλους 
α Γιπάογίθας, Ι6βεΠβδ, πε οάϊταιη {Ηίς 
4 ἅίπρίο, ἑηβόλος" 4πτεα Ῥετ Ε94. 
Πὶο τοσερίπι εταῖ ἑκαβόλοις, Πρίῖᾶ ν. 
111σ, Εκηβόλοις τόξοισω.. ΌΏμαιπ. ΕΒ» 
ἀῑτίοπας, ἡὈῖς επίοπι Οοαἱςςς. {1[ρίσος 
Ρίετοδαυε {οσιμαίῃ ἑμαβόλοις Ρτ{εττε : 
ΟαπιαῦΓἰσ.. ἴΑπΙΕΠ Παῦει ἑκήβόλρις, υ: 
ἁ Ευ/λωθίης, ἵπ «τευγίας Τατεητ]αϊ 

Αα ρί ππο αᾳακ τσι ν ο 5) 

νοιρῖ αριἁ Γαπιδ]ίοῦ. ΡΓΟΙΤΕΡΕ. ο. Ττ1, 
Ῥ. 1ο. Ἱερίιμτ «αυἰάεπι ἐκαβολεστάτα" 
ΡΕΦΙο (αιπεπ Ατσυπ  ταρῖομπῃ {οἷο 
ΠΗΠΙ ἐκαβόλος πιασ] ἀεόθοεας, ο αάπι 
ἕκατι, κυναγὸς, ὁπαδὸς. ' Αβάνα, Οοπι- 
Ρατατί ουὐπι Πὶ ποβτῖς ροιειίτ ες 
1ρηρ. Ταυτ, ν. 1376, Ἐμαρνάμεσία, 
καὶ πέτρους ἐβάλλομεν. Ριο ὡς 
ὃ) ἐικῶμεν µάχμ, ααοά ἵπέτα τεσιττίε 
ν. 1481, [ο Ὀίεας ΙΠ Οοά. Ε]οι, ὡς 
δὲ γικῶμεν μάχη. 

9. 1150. -------- πρὶν. κατεξάνθσι 0 
λος ] Ε]οτ, Οοἆ. Ιεδίο π. κ. µρλώ». 
το πυ]]ῖας υ[ας Πο νίάειατ ς Ίπ αἰ- 
τοτο Εεἰἀεπβιαπι νειῦο κατεξάνθαι πᾱ- 
ἀἰκαπι εται Ιπιετρίεταπ]οπία ὀφανις- 
θήναις ἵη Νἱίιετο , κατὼ μικρόν ἀφανισθή- 
αι. Γτεφυεηταϊωτ Π]υά ζωίρία! ; εᾱ- 
Πἰδίταπι ἵπ. Πἱρρο]. ν. ο74 , ἀσθενεῖ 
τε, καὶ κατέξανται, δέµας. 5μρὶ, ν. 
σοη, ἹἹέτροις καταξανθέντες ὀστέων. ῥᾳ- 
φός. Ττοβἁ, ν. Φἱο. Δακρύοις κατοα- 
ἑονθεῖσω. τουάμπη νεγ[ας 755, ΝΙά- 
την ὃ) ἐμόχθουν καὶ κατεξαγθήν πόνοις , 
οτίσπι Ἱερίεωϊ {π Νεάεα 1919, Ωδἱ ρτο 
Μάτην [ετ]οίευι "Αλλως. Οιαπήοςυἰ- 
ἀειπ Ἱπτειροίαίαπῃ εῇ Μεάνα ἀταιῃᾶς 
νετίις Ἰ]ής νιάοιῖ ρο[εε ο Έτουβτ Ἱη- 
τοις: {οά σουττ ἀερειῖ {ω{ρΐσος 
Ίπ- τουβὮ Πἰβτίοπίσας, ουί Ἰοεί πιδ- 
παΙΠπεΙΛΏῖ ἕ Μεήεα: Ἠμπο νοι[απι ὃς 
ν]σίοαπι εκ {ηγὶρέάίς οκοϊίαπι Ν/οάεα 
Φορομα[ἐες Ἱπεαίτας ἵπ 004. Γει[{επίὲ 
ο Ἠοσπι. Ἡ- Ἐν ν. 144. ἂὰ Άλλως, 
ουίσαο Ἱερετοι ος βσπο]οιπ Αυέος 
Ε1γΙποἰορίοί {Μ. Ρ. 68. 3ο. υὈἱ ἄειε 
ἵπ Φε]ο]. Τομεγάϊήεες εεῖαπι οἴιαιά; ἂς 
«ἄπτί[οβραπιτ. ε Ὀείεα οσα οὐΙΠ 
ρἱατ]πιῖς αἰάς νατίας Επ Ίῃπ ἁταπια 
ΟΠΗ ΡαΩεης τεσεριήε ν. 90ο. 

Ῥε. 1ἶσ4. Γυμνῆτες , ἱππεῖς, ἁρμά» 
των τ’ ἐπιστώται. ] Εε[ παπεῖς οε]εγίια- 
εἰ νοτί{ας εΠει αοσοοπηπιοὐατίος, {Π ἄῃα 
οορυία {οτίθείειατ, ααπι Ιάοίτοο {α- 
{ρίσοἵ α΄ Ῥοδϊα περ]εέίαπ) , ἅρμάτων 
ἐπιστάται, Οορυ]ᾶπι ης εοησςς 

[] 
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{α ροβ ρτῖπιαϊπ νοσεπι νε"[ας Ἱπιετ- 
Ῥυπάήο: Γυμνῆτες ὑππεῖς εταπῖ Ίπιετ- 
Ργεεῖ {ενῖς ατηκαῖωταε ες µίετ. Πὶδυ(ω5 
Όμρετως Ουίείν. Σ, ςῬ. ν!!. ϱ. 40. ᾱι- 
Ρίίαπτες, ἵπ. Το π]πῖπιε ἀηρία, Γα{ρί- 
εἴοπεπ 401 {ο]δῖς ποπημπᾳ ματ ογἱαη ν 
ᾖαεε οετδα Ίία αἰἱπσμεπάας Γυγήτές, 
ππεῖς, [ενῖς αγπιαίΗγαε μες, εηηῖτοτ. 
Ἱπ Εωγιάς ΕΠείο ν. 311, ΡΠΙΠΜΠΙ 
ἱππεῖ, ἀείποερδ ππεπιοταπτυῖ ὄχλος 
Τυρνὴς, Ψ. 14. ἡῤνφη; 

Ὑς. Ἱ1ςσ. ----- οὔτις ἀργὸς ἦν δἱς 
Μαδεπυς νυ]ρα(ας νοσεδ, ἀργὸς εὔτις 
δν, οὐέτοτίιαϊε Οοὐΐσωπι Γ,εἰάεηβααι ὃς 
Ἐ]ογ. τΓαΏ/{ΡΟ/Η1. 

ὅς. 157. 58. Ἡμῶν τ” ἐς οὖδας εἷ- 
δες ὧν πρὸ τειχέων Πυκνοὺς κυβιστητή- 
ας ἔκπεπνευκέτας, ] Απιε Ἱεσεῦαιατ 
"ἩἨμᾶαν ὃ” ἐς εὖδας, «παπι Βαγπεβις ο 
"οά,. Όεης, ΡοβΗΠει αἰεετασι, οαὐσά 
10 Τ,οἰάεπίες ὃς Εοτ. ετἶαπ εκἰι- 
δεπι. λωγρίᾶεα 1 2ευβότοπ ΕΓε]οίτες 

"ἀπιταιυς εβ ν. οςό, []υμνεὶ «υβιστ- 
τηρες ἐξ ἑδωλίων πηὲῶντες αἱκάξουσιν ὁ- 
θείον κών. Ἠυο Ρἰαμίιωπ τε[ρεχὶο 
οσο, 4ὐεπι αά Ἠσο εοπρατανϊτ [αο, 
πΛίς, Π,οεπῇς ἹΜϊ{οε]Ι. Ἑριρπγ]]. 1. ο, 
ἄν. π]Ώῖ πο Ἰἴηπεες ἐκκολυμβα» γηὲς 
εΏ ἵπ Εατίρ. Ηε]επα ν. τό»σ. ἵη δ1ρ- 
Ρίο. ν. 601, πιεπϊπἰς θρανσ2έντων ἱ- 
Όρων Ες κρᾶτα πρὸς γΗΣ ἐκκυβιστώντων 
βίᾳ. Ρτίπιας Ἱπιαριπεπι ρίπχετος ᾖ1ο0- 

πετ. Ἱ. Εν ν. 586. εὐεργές ἔκπεσε 
ἑίφρυ Κύμβαχος ἐν κονήση. Ι.π, ν. 
τά. ἄργευτηρι ἐοιπῶς οµτγει ἀεείαϊτ. 1]. 

"σ. ν. 40. ἐκ οίῷροιο παρὰ τρέχον ἑξε- 
κυλίσθη Πρηγὴς ----- ἐπὶ στέµα" ῥτοπις 
φοϊυιτ ἴπ εαβιξ, εἰαυε αὖθο κύμβα- 
«χος, 0ποὰ εαὀεπι επι ΠΟΤΟ κυβιστη- 
τὴρ Βυσίτ-οπ/ρίης. ΕΗίπς τειοαιη ἄνε- 
κυμβαχίαζον λοά» επητεαπα τί- 
Πατεῦης, αυ Λυπς εβύπες, ες!ο- 
Ῥεπι τε(ταϊΠετ , Ιεέαπι Ιπ Ηοσενί 
1]. Ἡ., ν. 38ο. ὑπὸ ὂ) ἄξοσι φῶτες ἔ- 
πιπτο Π]ρηγέες ἐξ ὀχέων, δίΦρει ὃ᾽ ἆἄνε- 

ανμβαλίαζορ πποηίῖτας οςηο]ίος νε- 

τῶς α Ταγπε[ο νηΙροιηπι; ᾿Αγειυμβκ. 
λίαζον" Ἱ ̓Αρίσταρχος διὼ τοῦ ἃ γράφει 
ὀγακυμβαλίαζο». Ἱς τεΠμεπᾶυπη:; Α. 
γεκυμβαλίαζεν ] ̓Αρρταρχός δι τοῦ Α. 
γράφει, ἀγεχυμβαλίαζον. Εἰακάσπι ἁὶ- 
νεία ]εξίοπῖς οἰατι Πατ οί νε[ῖ- 
εἶααι εριἀ ΕΗεεὸ, 1ο ν. Ξἰπη]ῖς αὀπο- 
ἵατα [οτίρτυτα ἀϊνετῆτας ἶατεῖ 1Ώ θεοί. 
Τδευεγηί οὐ Εἰά, ν, ν. 145. Ἡερου- 
δες ) } κερουχίδες, (η Ιπίποο {ζε- 
ῥυλίδες,} αἱ οὔλα κέρατο ἔχουσαι, 

Ἡ9, 1162. βοᾷ ορ μὴ διμέλλας, 
ὧς κατασκάψων πόλη. ] Κεοερὶ, φαοᾶ 
στόμα; ἀεάεταε ε Ῥαπίβηϊῖς 0ο, οἰ- 
ἕέλλας», ΡτΟ δίεελλα»" φαῖα [,οϊάκηίεφ 
Ἰάεπι Ἰλαά εχη]δεσαπε, ὅτ βηρ]οῖν 
πί Ιφ]οτς Ώς οετε Ρεμο[ίοῦ νμ]ςλ- 
σαι α ΚΙπείο. Ἠϊς Ρρεῖπὰς κωτασκάς 

Ἵψω τεροίµες αποὰ», Ἰἶσει Ε,εἰάοπίεα 
0ος, ὃς Εοτ, ειἶαπ ΓαυπηήπΙβτατετε 
να]ραις ΙΑΠΠΕΠ: ΡοΠμρο/ἩΏ]5 παφυε οπῖπιη 
Ἱπάίπεπηας Πίο Οτοππησε]ο ΓπρρΙετηεῃ- 
το: Π50ρ καὶ δικέλλας,. δέτε οι δήλο- 

"έτει πμ Ἱερατητ ἵπ. Ευτριδείς 
βοᾷ Π0ρ καὶ ὀικελλης᾽ εἰαπιαπᾶο Ρε 5 
Ώηρτα ν.Τ120, δεξᾷ δὲ λαρπαδα Γιτὰν 
Ἱ]ρομνϱεὺς ἔφερεν, ὡς πρήσων πέλιν.Ίπ 

"ρυρρ]ῃς. ν. 784 οὗ γάρ ὡς πέρσων πὸ- 
λι Νολε) ἔφασκεν. "1η «46/01 5ερ- 
ἴεπ) οοπίτα ΤΠεΡ. τει εΠ ὀἰνετο[ιπια 
γ. 440, Χρυσοί δὲ Φωρεῖ γρόμμασι. 
πρήσω πέλιν. οπ]ὰ «Ίγρεο εῃνι ἱπί[ςτίρ- 
μπι τεβετε: Πς ν. όσο, τὰ γράµµώς 
τα (μας, ἵη «Ιγρεο: «α]αις) 
Ἀέγει, κατάξω δ) ἄνδρα τώὸς, καὶ πό- 
1 Ἔξει 

Ὑς, 1161. ------ ἐαλίου θεοῦ ἹΠερι- 
Ἑλύμενο: παῖς ] Έως τε[ρΙοιι Αροίο- 
ἄογ. ΒΙΡΠοιΗ. 111. Ρ. ττό "Δμϕίδι- 

"κος ν Ἠορθεοπαῖον ὣς δὲ Εὐρισίδνς ᾧν- 
σὶ, Παρθενοπαῖο» ὁ α]οσειδῶνοξ παῖς []ε- 
ῥικλύμερες ἀπέβτεινε; ΡατιΏεπΟραί ΠΠοΓ- 
τεπῃ - ῬετίςΙγΊποπο βπηΊτετ ἱπιρωτανῖς 
«Απιπιασδις ἵη ΓΠευαῖαες. αυοά εδαι- 
/απία «ορ/ἶαῖ 1Χ, Ρ. 736, ν 

ν» 
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. Ἡε. 1164. 65. λᾶαν ἐμβαλὼν κάρ 
"Αμαξοπληθῇ, γεῖσσ᾽ ἐπάλξεων ή 
Εαιργίως Ου ὐΠῃ κάρα τεξῖο ΠυῖαΓᾶς 
1π κάρα» Ρτουί Δαγπε[ής ο απ {ετ]ρ- 
{ε, ., ΟΑΠίέγώ Ἰηομῖς, {ε[ίαιι [ο 
5, εεπάα[ῖε ἔμπο ἰρεμπι Ἰνίοφαγ. 1.1. 
ο» {40. Σά. ο, ατα. ρου πι πιεπᾶῖ 
ὁ, ὑἱο [ιρίοατί Ροῄωια ” ποη εφυῖάεπι 
παίτος» εἰξ Ρχοξεξίο τεριαίπον (εί 
Ῥγογίως {ρέα]ίςκ.. ἱερεπάωπ «εμ{ςη[ῖ8 
γεῖσσ᾽ ἐπάλξεω» ἔπι, 4μο ΠρηϊβοθΓετΙΣ 
1ρο Ἰμάίσα, ἑαρίάσηι 14ΠἱΟ ο ΤΟΡΟΤΕ 

ευπ]εοίβε Ρεγίοἰγημεπώπι η ΕαΤ1ΡΕΠΟ- 
Ῥαευτ αἆ [μβργπάία ε/ήμε ἔν ῥοβίμηι 
Ῥτορυρπατμία Ρετίίηρεγε. Ίπιο νετο 
{ακυιῃ, αὖοά Ίη εἶνς «αρυε ἀεῖοςῖςε 
Βνυ]ίστοι (ωπσιπίς Ρρτορωσηασυ]ῖς Ρετ- 
οἶγππεηυφ; Ὠίπο νοσας /σσμσι Ευτρί- 
ἀες φεῖρσ' ἐπάλξεων ἄπο. θριά Τ0μεγά. 
απαι, ϱ. 32. κατέβαλέ .τίς : άγτι- 

λαμθαγόμενος ἀπὸ τῶ; ἐπάλξεων κεραµ- 

δα. Φήμες ΤΗΕῦ, Χ» Υ. 528. απ” 
με ἵπ αὐθετος 1ρΗ. αυμί/α τοίᾶαῦαπὲ 

ἁποεπίοιμ. {ωιογεϊω 1 ν. 94Ο. ατεί» 
Ίετε Πσπα Ιταδείνφμε, 1 ΠποπωΠεΠΙᾷ 
οἰγήπι ἀεπιογί, 4 ἱτρϊήμς ΛεΠπ. 115 
ν. 445. ἱωττες ασ ἴεδία ἀοπιοτυπι (ιέπιῖ- 
ιᾳ εὐποε]]1ὸ. Αὐίοµαπι πΙΙττο 
βαγπε[ο Πιοπποταῖαπ οοπἰεέαταίη : 
Γεῖσς ἐπάλξεων ὅπο δε. ἵπ Ορ, 
1.εἷὰ. τεέε ἱπιετρτειαιάτ, τῶς ἐξεχού- 
σὰς πέτρας ἀπὸ τῶν προµοχεώνων, Ότς- 
{ἱσ Γωηρίάεῖ νετ 1608 αἆ Ρ0- 
Ώταπι ε[ ἱπρι]ποίς αὐροΏτυς: «ο 
γεῖσσον. υτωπίητ Λαιέοτ ΕΙποίοµ. 4. 
Ρ. 220, 3ο. ἅ Τε ἵπ «γαι Ῥιο- 
Ρποίε, ν. 938, Ῥ]υτα ποίοπτως αά 11ε- 
εδ. ὃς αἱ Ὠἱοάογ. θεών ν δ. 3395 
ΕΙ. 

Ἡς. τ166. Ξανθὸν δὲ κρᾶτα διεπάλυ” 
νε] Εωλαιθίωτ ἴα Η. κ, ρ. 608, 59. 
εἰ λέχεται 1Ἰσλύνειν καὶ τὸ µ.λύγευ µα- 
τὼ ᾿Απίωνα, λυσιζελεῖ τοῦτο εἰς τὸ, Ξαν- 
θὲν κρῶτα δίεπάλυνε, πορ’ Εὐριπίδη. Ηίπο 
Βεσπις Διεπόλυγε τοβίεμίς Ἠε/γεῦίο 
ὃν, εἰίπρ. Ιτοῦαῦ, ϱ) 49. (ωρτᾷ{οτίριυαι 
{π.ὧοα, ἴΜ{. εἰς λεπτὰ κατέθραυσεν. 

τ 119. Ν 4.8. 

Ἡ9. 1168. Οὐὸ' ἀποίσεται βίον Τῆ 
Καλλιτέξω μητρὶ,] Κἰπρίω, [οτβίαη, 
Ἱποι]ς, βιὸν ατούπι αρτίις {πε ἱρεπηι 
εμ! πιαιεί καλλίτοξος [έομμιμγ. ΝΟΒ 
ΟμΙάσπι αρεῖας αΤεµΙΠ, ΟΠδΠῃ ὉΠαΠΗ 5 
{εὰ μπήμς Παιαὶ. {απ ἀεῄσηα- 
τ νο]αίς Βιωρίάες, ο (άΠΠεῃ ας αἲ 
αγείμῦν ΕΠ Εαῑοσ, ετἶαπι τε[ρεχοτίε, 
αἴηυο 34εο ΡΙορεπποάι!η Ἰαάατ 1 απι- 
Ῥίρμα νοςῖς Πρβίβσαι]οηε: τεσοτάσὺᾶ» 
ἵωξ» ορίηοσ, Ηετακλεὶ ἀί, αιοά 
π]ασί9 εἴας τεπεῦτὶσο(Όπι , οὐ διῃ Ρί0- 
[ις αρμά Βηποἱβ αμὶ Ρ. 198 
Ψ. 34. ἔλικεν, 1πυῖτν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων 
ὁμωνύμως λέγεσθαι Βιὸς,. τὸ τοξο» καὶ ἡ 
ζωή, Ἡράκλείτος οὖν ὁ σκοτειὸς, Τῶ 
οὖν τόξω ὄνομα ῬΒιές' ἔργον δὲ θάνατος. 
υὈἱ τε[εἰεµεπὰω!π, τῷ οὖν βιῷ ({μρτα 
{οτῖριυπῃ έπεται τέξῳ) ὄνομα μὲν βίος, 
ἔργον δὲ θάνατος" εχ Εα[αιδίο 1π Ι], 
ΔΑ Ρ. 3ἳ, 6. ος ΠΟΠ οπΙμαάγετιςς 
τας Πεπαρ. ἵη Ρὶος. 1.αἲτι, ιχ, 6 6. 
1 κεροται Εωρίώςς Πεγαειίεα [Πα ]οῇς- 
ἄπιε, ταάΙάίααο αἱημοπάο φοετατὲ 
Ἡρακλείτου σύγγραμμα, δίζπε Ώμπς» 
αωίά ἆἂά 1ο {επείτες, Ἰωτειγοραν]έν 
τείίο ].αἴτε. αν 8 29. ρτῖυς ο Τᾷ- 
Παπο πιοπήεβμπ εἰῖ Όταςτ. 84 Όταος. 
6. τν. υδί ὀἰευσι οφ.οὐ ἔετυς Εετα- 
ειέ. ἐμαντὸ ἐδιδυξάμην, Ίπ ἐμωὺτὸν 
ἐδιζησάμην οοππηυιαπάυΙα, Μεπαρίο 
ποῖοζα η 1,αξτι. χε δ.σ. ἀοσευυης. 
Ῥτίας Ἰ]μά ἁιέταπιπ Αωτιρίαὶ οετιε ν]- 
ἀετιτ οὈνοτία!" πΏχ 1Π Πος {οηλῖο: Ὁ 
βίος γὰρ ὄνει ἔχει, πόνος ὁ) ἔργῳ πέ- 
Ἀειφ ΟΛ ΕΠΙ ο Ρἱματεῦο Οτοίέως 1η Εκ» 
εετρία τετΏ]τ Ρ. 433. Βὲς Ππος ἴπ ΔΙ- 
οσ(14ἱ6 ν. 8οο, Οὐ βίος ἀληθῶς ὃ βίος 
ἀλλὰ. συμφορά. 1ο Ίοσυσι εχΠίρει (ο- 
ἀεσ ΕΙογ, αἴΩΜΕ σία ἄπε Οοαἷςῖς [αὺ- 
Πάϊο οοστϊεεπάμπι νἰάειαῖ 10. Ρίετ[0- 
πιω Ψετίβιη. Ρϱ, 64. Ἠος ἵπ Ίοεο νε- 
πυΏμπι οὐτίπει οχΥΙΠΟΤΟΠ ς ἄσυι ἶπ 
πο[ῖτο νεα Πριτᾶ ος ἀῑείτωχ εκ 
αποίσιο 5. αὖοπι Ρρετευπήδως , αὐοά 
ἀο]επάωπι ε{ε, «ΠαΓεῖδ, ΓΤΙοις Αοαἀε- 
πι]οῖς ἀἰ[εττατ]οηίθας ΠΡί {ωιπῇς ἡ[μ- 
Ώπαπάαπι γἱς θμηπιμς «4δετίω δεδι- 

1604. 
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επι. Ῥατε Ἱ]αά ρεπις Ιαίῇωςα, 
πεφιε Πίο ιταέϊατί ροῖεί : βἀο]είσεη- 
εἶδις εχεπιρ]απι ρίαῦεατ απδίρυί Π- 
βπίβεᾶτας νοςαδυ]υπι όσ., αποά ἵπ- 
ῥεπίοβς [ρε ]ηῇδις ππβιεγίέη ῥρτᾶ- 
Ῥυίε: νά. Βεγῃ. Ματπης ατ, Τεξε. 
1», ςῬ. ΧΠΙ. 6αἱαξετ. ὈιΙΠ. ἂε Ν. Ἱ. 
ΒΙγίο «Ἑ. χι. αά . «ποπίπ. 1119 
6. 2. επαρ. ἵη ᾖ,αξτι. νΙ. 8. 68. ου! 
Ῥ/φιετεα εοηξετεῖ Ροῦεηῖτ αάὶ 1, 11, 8. 
118. 1Υ 6. 35. ὃς νΙ, 6. 44. 

Ἑς, τ]Ιόο. ἸἠΜαράλου κόοη ] ὉὩὶ- 
φετα(ῄπιασ α νυ]ρατα Ἱεέίοπεπ πιε- 
πιοταϊ Φεβοἰία[ῖες 11 Αὐπαθαπο Οοαϊ- 
8: Ἰήαιώλου χθόνα». τουτέστι, ἵΜίαι. 
ναλίαν «θέα. ἩἨαηπς Ἱεξίοπεπι Οτῖςῖ- 
οἷς ἀεῦετί {Πα{ρίεοτ, αυἱ. ααοά Ππῇς- 
Ρίασι α)ιδί Ἱερειαητ, ἵη Διτίρίάε εη- 
{ηετίπε οοτσεπάπη » Ρετρετᾶπι: {40 
Παδυϊε, οἳος {εαπετετυτ ταρίσυε, Αυ- 
ἔἴοτες: Πευτί ποβτί παπς Ἱερίεατ ἵπ 
Κάά. [ετριαπι αυοφμε τερετῖε 44βο[10- 
οπές Ώμς τε[ρἰεῖεης ΒΙ0ΗοιΗ. 111 
Ρ. 168. Ἡσίοδος καὶ τινες ἕτεροι τὴγ᾿Α- 
παλάντην . οὐκ Ἰάσου, ἀλλὼ Σχοινέως 
εἶπον' Ἐὐριπίδης δὲ Μαιυάλου' Αἰαίζη- 
ἔεπ ο] ἀερεπίειι ὑπ πποπίε Ἰαεπαίο 
εω ἀῑξαπι αο Εμτρίάε οτεάίἀάετυς 
Μαινάλου κόρη», Δάαεπαίίαπι βωεἰίαηε. 

Ῥε. 1171. Αἰωλίσο λέχχαισιν εἰς 
ἄκρον στόµα Πύργων ἀκογτίζοντας ,] «4ῑ- 
νε ραπ νυ]ρανίε Αἴωλαῖσι λόγ- 
χίαισι" 8ί0υε ἵτα ἀείποερς Ηετυαρήμ. 
Ῥοῇβεα νοςες τταηςροίαετυπτ , Ὁτ πιε- 
ττο «ΟΠσΙετεηῖ. Λέγχαισυ Αἰγωλοῖ- 
σι. Βατπε/. ε Οοά. Οαπε. τεβ]ευῖτ Αὖ 
τωλίσιν λέγχαισιν" Ἰάετη στοίω Ἱπ. Ρ8- 
τίβοαπι Ί8πι Γςερεται Εάῑτ. ἵη αἶιθ- 
το Οοάσασπι 1,εἷἀ. Αώλεισιυ λέγχαι- 
σι, Ίπ αἰιετο 5 (οπῖριαπι, «Αἰτολίσι 
λόγχαισυ' ἵΝΙΗΙΙ αὐῑάεπι Ἱπιετεῇ ἵπ- 
τεγ Λέγχοισι: Αἰτωλοῖσν, ἃ Αἰωλί 
ειν λέγχαισιγ: Ἀος ἴβπιεῃ, Κἰπρίο ϱπο: 
αὖε Ρτοῦατυπ , σεηπυῖπυπι 4ΙΟΙΤΟΓ5 
ἀε]εξταπτατ ΙΠ/οςπποῦί Εογπιῖς Γεποῖπί- 
πῖς Τταρίεϊ. ὙΨοεῖοις ἐς ἄκρον στέµα 

Πύργων [αρετ{ετίριηπῃ ἵπ [ιεἷά. 0οά. 
εἰς τὰς ἐπάλξει.. δια Τηεδ.σ, ν. 
φ22. ῥᾶΥ: αἁ [α[ησία πΗ[[α; Εα/μίαπε 
βαεβ[[ε Γαεε». 

Ἡ5. 11749 75. ὡστ) ἐπάλξεω» 
Λιπεῖ ἐρίπνας Ουγόίδας ] Ιηνεηῖς Ριῶ» 
Παπιηπιας Φύλακας Ρίο Φυγ{δας Ι6- 
ρεπάυπι Γα[ρίσαδατητ, εκείταης ΡΗΠ. 
πΙΠ, ν. 7ο6ς ὃς ΙτοΙ. (εά Πῖς Ίπ ]ο- 
ον Φύλακες 1ρα αἀἴσαπειτ λοχογέται" 
ποῄτο πη]]ῖεες Ιπτε]]συπτατ ροε(ππιυπι 
ρτερατ!, 4198 αωοπίαῃ Γασήέσος {8- 
εἴοπαπι ἀίπεται ἀε[ετυίΠε, πιοσ {αῦ- 
ἀῑε: ἀλλά 9 πάλιν Γνναγὸς ὡσεὶ παῖς 
σὸς ἐξαθεοίζετοι. [εὰ Γωσήεέφος ὁ οι οεπα- 
ἑογῖς ἴπ[έσν Πιο ἔωις εποὔταίος Ιαἰ{νηίς 
εοβίε εγω ἴπ µπιῶπ. ὁςο Πα [Πες ἰπ Αι - 
βυ[απο Οοάϊσε ρτατετ οείετα ες {ο]- 
Εἷε: ἐξαθραίζεταί(] τοὺς Φυγάΐδας συναθροίζει 
καὶ συνάγξι» ἐπὶ κώνῶ» , θήµας Φευγόντωγ. 

ὅε, Τ177. ---- εἰς ὃ) ἄλλας πύλες 
Ἠπειγέμεσθα Ἱ Ραυ]ο Ἱερῖιτ ἁπτε ν. 
1170.» Ἐπεὶ δὲ τῶςδ' ἐσεῖδεν εὐτυχεῖς 
πύλας , "Άλλας ἐπήει παῖς σὺς. εἰπόμην 
ὃ’ ἐγώ. Οαπι Πῖν π]το πιε]ῖης «4ο εἰέ 
Ίοευπι ε ΡΠοεπίῇ]δ, 4 Λοπίο ςΟΠ[εί- 
νατυπι, οοπ;ρατεΓῖ Ροῇςε εεπ[εο, αυΣΠ1 
ουο τετυ]τ ὁτα[ίβετ ἵπ ἔπττοῃ. Ρ. 111: 
Ο21ὲ πωπε πυ[ῖτα πιοεπία, ἓν οπιπἰς/[αμ- 
οἵἷος Οοππνίί αἲ εμτεπέι αλΠρεπίίμς, 
ΕΙετῖ ταπ)εῃ Ροῖεί[ε, υε ἵπ 4εεά Ρβα:» 
ηπηὶ[ῇς πας ε Οτεοπίε Εαοτίπτ νε] ΝΊε- 
πασεο ἀῑέία: «οπβἵµαηί {Α]τεπι πΙτ]ς- 
αυε ΡρετίοηΣ». 

9. 1170. Ἰζαπανεὺς δὲ πῶς εἴποιμ᾽ 
ἄν ὡς ἐμαίετο ] Ηϊς νει[ας ἃς πονεΠ 
{ερυεπίες;, περὶ τῆς τέλµης Κκπανέως., 
καὶ της αὐτοῦ κεραυνώσεως, Ίεσυπειτ Ἰη 
Τκεισίς αἆ 1,γευρὂτοπα Οοπηπιεπτατίο 
η ν. 431, [εά εκ Εαγίρίαις Εάῑεοηί« 
Ρας επιεπάατ]. 1,ουυπ ΙΠτερτπῃ ΕΠΙ6- 
ττῖσα [απί (σιμειπή «οπνετίοπε Ρεγ- 
νεππίία ΡρτοτυΏε Φίετυεεδίω αὖά 77εσε- 
μπι ὁε Ἔε ΜΙ]. 1ν, ς. χι. Ἡε[εΙίη- 
µίο ᾳυοαῦε εἰίατυΙη 1 Οἱ0ά, δις, Ἡ, 
ΑΦ ΄ 4 



«7ο ἁοιν ο Ἑ Α 

τ, ϱ, 390, 82. δς Σαγδίο πα δια 
Τμοῦ. κ. ν. 921. Ειγρίαίς νεασῖα 

Ρομέσυυτής» «υ3 ἆο (ὁραηέο Ρο[αθ» 

τας, ἵπ Αἱεποάοητᾶ 1 αεἴαπ] 18η- 

Πι]ίε Ρἰειαφυο Ομίπίις ΤΗ. ΚΙ ἃ 

ν. 45ο. 8ὁ 471. ἨΠυπο, σι 

Έραπεα» Ρε [οὐ] παυταπι αὐ[οζῃ- 
ὀεητεπι ν. 4σό» διμερή Φέρεν΄ οἶμος, 

αριά διαίωα Όαρδπευς ΤΗεΡ. Χ ν, 

814. ἴογοο πεις εωύπήτα οἱ, η: 
Ἠιετοτφμς βγαάι, βεππα ἰα15 ἄΤΡΟΓΕ 
εἰωβις, «Αξγίωπι 01 ροτία: ἀΐετ. 1η [18- 
τᾶπι Οαραπεί Ἱερίτατ η ΑπίΠΟΙΟΡ, 
ιν, ο. νΏΙ» ερὶριαίηῖηα οσο. Τ τοῖος 
Θήθης: Κατανεὺς ἐπεμήνωτο πύργοι, 
"Αμβασι ερύν; κλίµοκα µησώμενος ν 

Ἔτλευ ἂν ἄσευ βύῃ καὶ ὑπὲρ µόρο». νετ- 

«απ [εουπάααι Ἱπεηόα ἰἴοστανίς αποὰ 
νυ]σατυτ » “Αίμμασι ἠερών κ. Εωπίδης 

πηίτος Οεἰερεντ, ΓΡ Ογοιλίωπι πος οἳ- 

ξεπά({Πε , οὐπι Πὶς δίαμέ νειρα «οπ]- 

Ραίοπιεπη ἵπ ΟπΙσα Ψαηπο Ρ. 591 

5ο». «οπ8, Απίπι, ἵπ Οὐατίοη. Ῥ. 668. 

σε, 1185, καὶ τοσονὸ.. ἐκόρ.- 

πασεν, ] Νοπ 4ε ΠΙπΙ]ο Πεετᾶ ν]ἀεῦᾶ- 
τὸσ υἱείπιαν σὐαπη ο Οοάά. Τ.εἶά, αάἱε- 

οἳ; ἱωναι επί νετοί βιαΥΙταίεπῃ. 15 

μὶς ριοχίπηα {εαιεπτίδυς ἱπιίτατας Βω- 
πἱρίὄες 4ε[οὐγίώι ἵπ ΤΠεὺ. ν. 433: ὃς 

{εαα. ἈΝοβοτ ἵπ 8μρρίῖε, Υ. 498. ὃς 
400, “Ας (κλίρακας) προσβαλὼν -πύ; 
λομσιν ὤμοσε» πόλι 1έρες, θεοῦ θέ- 

λοντος. ἤν τε μὴ θέλµ. 8εαΙε 89 

που ουβῥοε]είς 1π Λητίρ. ν. 1205 ὃ 
{ρᾳα. αυἱἀρίαπι ἵπε[ῖ, αμοά πο νετ]- 
ΏπιΠιηάῖπο {6 οοπηπιεπἀεςτ, ααούφυε 
πο]]ίτεπι αττοραητεπι ἀθάεσεαῖ» ΥΕΤΙΠΙ 

διαἰίω ωηίάπν ἀΠϊσεπιῖας, ο υα1η ἀθ- 
Ὀμετας, «ΟππιπεΡ εκρτίπιεης Ππῖ- 
ιαπάο , πιο σπη οπΙΏΕΠΙ οχ{µρεται 1 Πευ. 
Χ;, ν. 391, 808, ὃς [εφα. 

Ψς. 1191. ----- κατ’ ἄκρωρ περγᾶ- 
γιων ἑλεῦν πόλω.] ζοπνετῖ ποπ ἀεριε- 
τας» ϱ [ηηῖς ατοϊδις γε εαρετε, 
Ἐεέε «εροία[έει 1η Γοἆ. Γεἶά. Ἡγ {Κατ 
ἁκρων» Ἰπουίςς περγάµω»» τὸ παρ - 

τιοΝ Εδ 

πεζῶ λόγω κατάκρας. νεὶ κἀτ' ἄκρας. 
Τυπεγάἰά, 1ν» ο. 119. Ἀρασίδας 
ἄνω καὶ «ἐπὶ τὼ μετέωρα της πέλεως ἐ- 
τράπετο, βουλόμενος κατ’ ἄκρας καὶ βε» 
βαίως ἐλεῖν αὐτὴ». Ιοσυ]οπῖς ΓΙΙΟΠΕΙΗ 
θδιβίως εχρ]ἰουῖτ αά Σ1ποΙοϱί Ῥ. 
40Η, ν. 36. νῖπι Προ]ῃσαπαϊ (α/αι- 
Ῥοπ. αἆ Έθεορο. ΟΗα5, ο. ΥΣ, Ῥ. 83. 
οοπίετεης δα[ἰω[έ Εοτυ]απῃ» οἱ ῥά- 
ΒΠαπάοαμε εαβετε. δεερίῶς ας αἁΠ- 
ὑυίταιι ΠΗοππετις Ίαπ υ{μτραν]ς Π. ο) 
ν. 557. κατ’ ἄκρης "Ἴλιο αἶπεινὴν ἑλέειν. 
Ἠετοιοῦ, νΙ, 9. 20. αἱρέουσι κατ’ ἄκρης. 
Ἠε[γείω: Ἰατ᾽ ἄκρας ἑλεφ, τὸ ἐξ 
ἐφέδου καὶ τὸ πἰῷνίδιον. 

9, 1184. Καὶ ταῦ' ὅμ' ἠγόρευέ», 
καὶ πετρούµεγος ᾿Αγεῖρῳ' ] Νε µατς 
αυἱἀσιη {οιπιαπῃ Ιοαᾳπεπάί τεέτε τεάαἰ- 
ἀετυπεν Ῥίῶτετ Οτοιίωπι ὃς (μεῖ- 
φσηήιπεν  Ἠυγίρίάί Επεηπεπίαϊίαπι : ΤΠ 
Ῥασσῃ. ν. 108ξο, Καὶ τοῦ ἅμ' ἠγό- 
βενε, καὶ πρὸς οὐρανὸν, Καὶ γαἴαν ἑστή- 
ριξε Φᾷς σεμνοῦ πυρές, Β]ες, ν. 788. 
Γκαὶ ταῦθ’ ἅμ' Ἰγόρευε, καὶ χερὸς λὰ- 
βὼν Παρήγεν ἡμᾶς. νυὶσο {ετίθετεης 
Ἁιιτ]οῖ, καὶ ταῦθ’ ἅμα λέγων, ἀνεῖρε, 
ἐπίετ Ἰοφμεπάμπι, νεἱ [ημας ἐ[ία ἀῑεε- 
γεἳ, 

Ψς. 115. ᾿Ανερφ,, ὑπ αὐτὴν ᾱ- 
σπἰδ εἱλίξας δέµας, ] Αριά «αι 
Ιπεο. Χ., ν. 843. ὨὈἰαίε, ἕδ αἰξεγπο 
εαρίίνα ἴη πιοεπία ϱτε[ι διτεῖε ουαπ». 

ν. 855, 1ε πες ἴπβε[ῖς, πες 
τετρα [εφμεπιίθις τσφµαπι ειταδήτ {ε- 
Πφ5 φαεμοφιε /[μῦ αἴτε Ρεπᾶεης, ΡΒἰαπα 
πεί Ίετα οετῖ πεβἰρία ᾖσαι, Τεπ- 
αν (Αγεῖρπ’) ὃν ἴπρεπιί [μδὴί οεεµγ- 
χεηίε γµίπα. Κεέο ΦεβοΙ. οὐοίαπι {8 
πιο ἱπρτιμεπὶ, ἕδ αά[εεπαἰε πρ ἐ]οπιῖ- 
πι, {ει]ῖσει ὑπ αὐτὴν ἀσπίὸδ" εἱλίξας 
ὀέμας' ΎπἩξ Εε]αίτοτ εχρτεῇῖτ Ώης Τε- 
Πριείεης ἵπ Αἱεϊπιεάρητε Ομίπῖμς ΧΙ 
Ψ. 459. σφετέρου δὲ καρήατος, ἔμμεναι 
ἄλκαρ, Ασπίδα θεὶς καθύπερθε», ἀνήϊξ 
λυγ ρῷ Κέλευθα. [εαἰατηπῃ πεΏ]ρες ΠΙΟᾶ» 
«Ώλπεν ὄνω, Πεμ Αεη, 11, ν. 

443. 

ἷἾί κ... 
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442. ῥαετεπὲ ῥατίειίδιμ /εαίαε: Λαῃ- 
ἔμγ ρταάδως: «ἴγρεοφιε αἲ ἴεία [1ηί- 
Πιγὶς Εποιεζῖ οὐΗεμπι. ἵπ Πῖ αμτοπὶ 
Αιωγίρίῑες, αὈὶ Ὄαραπευς ἁἀῑσίτιτ ὑπ' 
αὐτὴν ἁσπίδ εἱλίξας δέµκς , θεβίπωπι Τ8- 
{ρίειε, {ε[ε (ρῖπῖς {Πἱς ὃς αου]εἰς {π νο]. 
νεπίεη ἵπ ΕΟΙΠΙΑΠΙ Ρί]: ἆς εοΒῖπα 
εβἀεπῃ ]]ᾳ εἱλίξας δέµας φουδ]ῖς Εωγίρί- 
ἁἷ [οπ Οὐίως αἀβίδιῖε ἐν Φούικιῆχαι. 
γε Ίοσυπι, Ρρ8τιῖπι ἴαηίυπι 3ῦ α]ιῖς 
μ{ωτραϊυπ » Ρτοιυ]ετυπε Ἅ«ἴβεπαεως 
Σ1ΠΙ, Ρ. Οἵ. Ε. ᾱς Ζεποῦίμ ὠεπι.ν., 
Ῥτον. 68. Πίο αυἶάεπι Πποετε {οτἱρ- 
ταπῃ : 
᾽Αλλ' ἕντε χέρσω τὰς λέοντος ἕἥνεσο;, 
Καὶ τᾶς ἐχίνου μᾶλλον οἰζυμᾶς τέχνας, 
Ὃς, εὖτ᾽ ἂν ἄλλων θηρίων ὁσμὺν µαάθµ., 
Στρόβιλος, ἄμφ) ἄκανλαν εἱλίξας δέ- 
µας, { Ἱνεῖται, θε τε καὶ δοκεῖν 

ἀμήχανο. Όυα Οτοίήῳ ἵπ Ἑκεετρι. 
Ῥ. 449. αὉ «Αἴθεππεο [εοθάεης. ὅς Ζ6. 
ποβίο, πιωταν]τ Ἠου ΤΠ Ιοςο, ΠΟΠ {1πε 
1π πε]. πιπταῖα: αἰαζετας (τοεί 
Ιεέχίοπες εχρτείπε αά ΛΜ. Απιοπίη. 1. 
ντ, ὃ. 28. ὃς ἵῃη Ριαΐαι, Αἀνει[. 
ΜΙ(σε]]απ. ιοί (αππεῃ ο Οτοιίαπα ἆἷ- 
Ώαι Ἱπτειρτειατῖο. Φαΐπια/ιως αἁ Λταπι 
1οβαάαε ΡΤΙΠΙΑΠΙ Ρ. 133 νει[απι υἱ- 
επηπ υπ Πο Ἱορεπόάμπι Παταὶι: 
Στρόβιλος ἀμφάκανθον εἱλίξας δέµας. η 
που αὐϊάεπ ρ]ασεῖ: είπα νε] ϱγῖ- 
πατε Στρόβιλος κεῖται ν ἄκανύαν εἰλί- 
ἕως ὀἀμφὶ δέµας. οδἰἱουτὶ νυἱραπτγ 
αριάἀ ἄιθεῃπ. ὃς Ζἐποῦ. αἱεϊπῖ ὁαο νεῖ- 
{16, η {ο]ετ ῬηήοίορΒις αιέοτίς Πο- 
πηίπε Τωρρτεῇο», ἱεραπτατ ριὰ. Ρα- 
Ἰατεῦ. Ἱ- 11, ῥρ- 071. Ε. ΝΙΠΙΙ νε- 
τας, Ιοπίὶς νετὺα Μίο τε[ίτμειε Πίοσε- 
πίαπο» Όεητ. νι, Ῥτον. 84. νι]ρᾶ- 
τωτ: Πορ’. ὑπ' ἀκάγθαις Ἔ ἑλίξας δὲ μὲν 
κείται] ᾿Ἐπὶ τῶν παγουργοτέρων. «πᾶγ. 
δεροιτας  εφιεπίία. Ἰπηυῖτ , α[ἐετί/ζο 
ποίανυϊ.,' νε φιίᾷ αἰίο Ρετίίπιεπῖ , Φιυᾷ 
ποπάιµι ἆπυίπο, φεἰ φιία εοτγερία πῖ- 
πΐς: πεφµε εταπῖ {π Ραἰαϊῖπο επειβρίᾶ- 
τί. Κεξϊτε ἁῑνίπαν]ε ντ οριίπ]Ώς : 8119 
Ρετίπεης , ὃς {αῦς οοπηρία, δὲ μὲν ἵπ 
ὀξκας πιωταίο τοβίὂωης ᾖοπίς νετῦα: --- 
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εἰλίξχς ὀέμας, Κεῖται. νοσαδυ]ωη ἄνον. 
θαν λί Ριῶβχωπι εττοτίς πηβηἰξο[Παυήτ 
οτἱρίπεπι : 
Π0ρ) ὑπ ἀκάνθαις ... .. 

...» ἄκανθρν εἱλίξας δέµας, Κεῖται] 
ἐπὶ τῶν πονουργοτέρων: νεὶ πᾶνουργοτά- 
των" Ἰν {απ τε]αμ]ῶ νεγ[ιις Ἱπτερηῖ , 
Πίο οί Ιεξῖ, ποη αἆ Ίβα Τζο ὑπ 
ἀνανθαις, [εὰ αἆ νε[αη ρτονοιθ[α]επῃ : 
116λλ’ οἶδ” ἁλώπηξ , ἀλλ ἐμῖνος ἓν μές 
γα] Ὡς Στροβιλος , ἄμφ' ἄκαν- 
θαν εἱλίξας δέµας, Γεῖται, ἐπὶ τῶν παρ 
ουργοτάτων, (Οδ]]βιι αά Γπς Ζεπο- 
δω Όεπι, ν, Ρτον. σᾳ. πιῃς αὐ[ς« 
4επΙ επιεπάατίοπεπι εχττα ὀἀὐδίωπι σο]- 
]οσαῦ]ς. 

.. 9. 1186. Ἐλίμρκος ἀμείθων ἕέστ' 
ἐηλάτω» βάθρα. ] Νοη ὕπτο Εμγρίαϊς 
γετ[υπῃ τορίςῖε Εμἑαιδίῳν ΠΠ. Ες 
Ρ. 455, 41. Ύυοά ρωταδας Βαγπεβις 
[εὰ δωρρ]ῖο, ν. 759, Εἰς ἄκρο ῥήναι 
λίκακω» ἑνήλατα. ὃς ΠΗΙρροΙ. ν. 1215, 
σύριγγές τ’ ἄνω Τροχῶν ἐπήδων, ἀξὼων 
τ7. ἔνγλατα. ρτουτί Ρίετ/όπιμ σοιτεχς 
Ψετ]βιπ] ρ. σᾳ, νετίυπι εχμήδεῃτ 
(οὐά, Εἰογ. ὅς Ῥατί[, {Π 4μο νοσὶ ἑνή- 
λατ ΤΗΡΕΤΓΟΠΡΕΗΠΙ οἱ πασσαλίσκοι- 
Μίπς Ίοευς αραιά {η[λαΙῥέωηι ροιοΓ]ε 
επιεπάατ!, [ωρριεγῖαις, ΘΟποά βύτγ- 
πἰοῦι ἆθπιηβτ Ρ. 74» αὐβομίβο τα. 
πιεῃ- νἱάστωΓ ειίαπ Φδορῥοε]ες, απ]ης 
νετίης, ε ἀταίπαξο Φαιγτίςο [εΓνατης ἃ 
Ροίμσα Χ, 34. εὔ]ειά νοςα ξύλα, Πο 
νίάστωτ τεὔτμεπάωςς Ἐρήλατα τρίγοµ.- 
Φα διατορεῖ} σε δεῖ. : 

Ψ9. 1187. δη ὃ ὑτερβαύοντο γεῖσ. 
σα τειχέων: Βάλλει κεραννῷ 2εύς 2] 
ΝΟΠ : Ιπάίσπα ουίάεπι εβ ΠΠΕΠΙΟΤΑΓΗ 5 
Ρεγνετία (8πιεη Ε]ογ, Οοἁϊοῖς ]εέειο : 
"Ηδη δ ὑπερβαφοντα σίγο τειχέωγ: ῃΠθ- 
ΠΙΟ σίγα ρεηιήπυπι αιβ]ταδ]εητ: νὶςϊ- 
Ρα εέίιοπεπῃ 1]]αίῃ ρτογ[ως Ἱεριά]αης : 
ΡΙΦΙΕΓΕΣ πηηίπια σίχα Όαρυπευςς {εά 
αὐαπι Πηδχίπηε κοµπόζων πιητο» Δό[ζεῃ- 
ἀεὺαι : Ιζαὶ ταῦθ' ἅμ᾽ ἠγότευε, καὶ πα. 
τρούµεγος ᾿Αγεῖρπ”. ------ θριᾷ ΦδίαΙ μην 
Άαα ο 1πευ. 
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ΤΗΘΡ. Χ., ν. 864. σε βεία αμ 
εεἰ[ωτ Γα[Ηρία βιργα Επηπμί ν Ἱτερί- 
ἀαπιφιὲ ἀά/μγρεπς ἀε[ιρετ ἩγΡετ ἔΑΙ, 
ἕδ ἱηρεπιὲ Τθεθας επεγγέ εηύτᾶ ν Ίποτα- 
Ρα: αἴοπίίοςς Ἠωπείεπε ππρόιοηίς αγ- 
εες ὅτο. ααϊοις τε[ρἰεῖε ετἶαπι Ευτίρῖ- 
ἄεα, "Πδη ὁ" ὑπερβαίοντα γεῖσσα τει- 
πέωγ" αυ ΠΡ οετιε Οιάπίις δΠΙΓΏ. 
Ἰπ Αἱεπεάοπτε {ωπ][εταῖς Ππιϊταπαα 1.. 
ΧΙ», ν. 4σ8. εαπι Ρεῖτ [σα]ας πιώτπι 
αἀ(σεπάίΠει, "Ηδη ὑπερμύπτοντι, καὶ 
εἰσορέωντι πόληα Ὑστάτιον καὶ πρῶτον, 
ΑΦ’ ἔρκεος ὑψηλοῖο Αἰείας ἐπόρουσέγ. 

ὅε, α1οο. Ἔσφενδονᾶτο χωβὶς ἀλλή- 
λων µέλη: ] Ηῖο απἰάεαι Βιωγρίάαε πηῖ- 
τις Εε]ιεῖτετ νε[Ηρία Ρτοπιῖς Οὔπις 
ΧΙ, 461. «Αἰεϊπιεᾶοπ ε /ζαΐς ὑψάδεν, 
Λὐτ' ὀϊστὸς "Ἑισσυτ’ ἀπὸ νευρῆς' ὁλοὸς δέ 
οἳ ἔσπετο πέτµος ᾿Αμϕελελιξαμόνῳ. 

ο Ψε. Τ1οί. Κέμοι μὲν εἰς Ὄλυμπο»] 

Φιαιίμε ΤΠεὈ. κ» Υ. 043. Ταϊί ἀἱεεη- 
Ἄεπι Ἰρίο ου Γώππει αἀαξιωπ (ὐτγῖ- 
Φώς βτιαε Γήδετε ἵπ πιβίί ογῖ- 
Ἴαε. σαΐθαπι, ηἱ ΤαἱἱοΓ, ἀεβρπαης : 

4ε Λ]οϊπεάοπιε Οιπίω ΧΙ, 463. 
αὐτοῦ ἹΝέσφιν ἀπεπλάγχθη βριαρὸν ὃό- 
ϱυ, καὶ σάκος εὐρὺ., {καὶ κρατερ)τρυφά» 
λεία. 

ὅς, 1ο]. Ενς γην δ) ἔμπυρος πίπτει 
γεκρές.] {π δορθοεἰἰς Απεῖς. ἆο εοετα 
Όεραπεο ν. 136. ᾿Αντίτυπος δ) ἐπὶ γᾶν 
Τέσε τανταλωθεὶς Ἰ]υρφθρος. ΦεοπάΙΠῃ 
“ε[εδ, Τπευ. ν. 438. Οαρόπεί ο|νγ- 

εις ἵπβσες ρετεῦαι γυμνὸν ἄγδρο πυρ» 
Φόρο). Τπ ]οςο δοβῥοε[ίε, 4ΙΑΙη ΦοΠο- 

Πα, Ιεξίοπεπι Ρ;ΣΓετυπῖ Οοάες Κερ. 
Ῥατί[, δι Εἰ[αϊθίις { δορῖπρίο Ιαυὰα- 
τὰς ἵη Ηε/γεδ. ν.᾿ Αντίτυτα,) δὰ Ηοπι. 
Οἱ. Ας Ῥ. 458ο 31. μας {[οἱ]]σεῖς 
2Αντίτυπα ὃ ἐπὶ Υῷᾷ πέσε τανταλωθεί. 
οβοἰῖοι ἵπ εοάεπ ΟΌοά. Κερ. αεί : 
ὀντίτυπος διασεισθείς, εοπηρᾶτατὶ Ροτεεῖς 
»Φενδονηθείο. Βι[αιδίο ανταλωθεὶς εχ- 
Ῥοπίτυς», τὸ τοῦ Ταγτάλου παθώ». τὸ δὲ 

«ὂν, φασὶ, κατασεισθηναι, 

Αρ ο ασ σοῖν Ἔ 

5, 1196. Οἵἱ5) οὗ παρ ἡμῶν δεξιὲν 
Διὸς τέρας Ἰδόντες,] ΌὈυδιες αυ!» 
παπι Ἱερεπάιπι Πτ παρ’ ἡμῖν. μπι οε- 
το πο[ἰγί υἱάετεπῖ, ἀεπίτιήη ποδίς [ουίς 
Γανετε Γωρυτεπι: Ποταπι Π]αά Εηπῆής 
Ετοβετα {μρρίετ Ρὶς ἀεχιτίς Γωἱρογίς 
Ῥιω εἶδ. Ὑ1άειαι Αάταί[ίας Ζήνα πολέ- 
µιο2 στρατῷ' αὐΙΠ Ίαπι απιο ἆμςες ΑΓ. 
ρίνος {εὺς ἔτρεψε, παραίστια σήματα 
Φαίνων, πε οπηπῖε Ηοπεγ. . Δ, ν. 
ΩΒΙο ------ Οἱ” αὔ ποῄτο Ίοσο {μπε 
ον τοπίτα » ο κῦ αἆ Αἀάταβαπι ὃς 
γρίνος»; νά, νΠ. Ί4719 . 

Νο(τὶ, παρ ἡμῖν δες Δι Ὃ αροτ, 
δόγτες οιΗἩ ποῦῖς Με Γογμπαῦε Γαυετε 
φἰθετεηπὶς Ἡοπιετγ. Π. Ἐ, ν. 44ο. Νο» 
μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκήσεν σὺν ᾿Αθήνη" 
Κεἴνον ὃ) αὖτις ἐγώ: πάρα γρ θεοί εἰσε 
καὶ ἡμῖν. Βιωγίρία, ΟΥ. ν. 37ο. Οὔτ" 
ἐλπίδος γὰρ, οὔτε του δόξης ὁρῶ Θάρσες 
παρ᾽ ἡμῖν. 

Ὑς. 1202. ἸΝεκροὶ δὲ νεκροῖς ἔξεσω-- 
ρεύονό’ ἐμοῦ. Ἰ Ὀδι Παίας επαιται Ηἱ{ζο- 
τίε ρἰάυταπι Ρήγα, 1ςοΠ. Ρο 
Ἀσάν εκροὶ, Ἰπααῖτν ἐπὶ νεκροῖ: καὶ 
ἕπποι ὡς ἔπεσον , καὶ τῷ ὅπλα, ὣς ἆπεῤ» 
ῥύη τῶν ἀνδρῶν. ΄ Ειτὶρίάες νειία ρτᾶ- 
οεἀσπεί: Τροχοί τ' ἐπήδων, ἄξονές τ' 
ἐπ᾽ ἄξεσι. «οπΕ. Ειμτίρ, δαρρίίς. ν. 689 

ο. Ῥποεῃ. ν. 888. «4ε[εὐγΙιΗ 
Τλαύκῳ Ἰ]οτνιεῖ" 
Ἐφ' ἅρματος γὰρ ἅρμα, καὶ νεκρῷ νε- 

κρὸς, ε 
"Ἔπποι δ’ ἐφ᾽ ἵπποις ἤσαν ἐμπεθυρμένοι, 
Πο οπεπαπάμπῃ αὐοὰ ἵπ θεο]ῇς πο 
Πτῖδ Παξτεηςς Γαεταῖ να]ρατυιηπ, έκπε- 
Φευγμένοι" ααοάαιε νε]ατ Ππορτηπ] τε- 
«ορεταῖ δια], ΠΠτετρτειατυς: Ώφι 
πι. εφιος ἱγγμετιπῖ. ΡΙΟΡΕ νείαπι ]εξξιο- 
ποπι αεσεάεπδ» Οοἀ. βυρα[ίοπης ργας» 
ὑμήε, ἐμπεφυγμένοι. ΣἹγρῆ. ΑΛεΠ. κιτ 
638. «Ίγπιαφμε, εοτβοταφιµε ὃν Ρετηι[ῶε 
σαεᾷε οἰτοτιπ ΦεαΛίΠΕΣ υοἰυωπέωγ 
«σι. 

| Ὑ9. 1207. ΓΥώµην ἔχοιε] Γνύµην 
ἔχονσιν 1 ωίτοφιε Ἱερίιατ {ιείθ, Οσα. 

ἳ 8 



ΝΕΥΒΙΡΙΡΙΣ ΡΗΟΕΝΙΕΕΣΦΑΕ5, 

4 Ρίυτες εσμίθετεπε, νά Ρροῇει 
δεπιΐπαπ. Ἠσίας αὐἰάεπι ΕΙ Ἱερί- 
τωτ ἵπ Αυρυ[αρί Οσά. «ς]ιο]ις Τη" 
τετ αἷῖος ἀειετίοΓες ἱπτεγρτετατίο ΡτΩ” 
Εαβ[ῇ19, 

κ ὓ0. 1ρο0, Τ]αϊδές τε γάρ µοι ζῶσι, 
κἀκπέφευγε ΥΠ. 1 Δι ετας σαυ/ε, 
ες ἃ τε]αιῖς {εοεάετει ΕαῑτίοπΙουΒ 
Κὐπρῆι νυραπάο, καὶ πέφευγε γΠ. 
τε]ῖηυας Εάά. ἀωιπι ἀῑςο , Ψεπείιαπ ὅς 
Βα[]εεπίες εκεῖρίο: αποὰ Ὠξ Ιαπει 
εχἠίδεητ, κῴπέφευγε ΥΠ, ε πο[τα |ε- 
έῑίοπε ἀερτανατΙ, αὐαπΙ ρ'Φέετυπς 
Ε]ογ, Οοά. ὅς Ι.εἷά. 5. δίσυε (ϱαππιᾶ- 
Ὀτῖρ. καὶ πέφευγε Ώαῦει ειῖαιη Τ,εἰἀ, 
Α. υὈῖ (1ππεη ἐκ {ωρτα Γοτίριαπῃ ἃ ςΟἵ- 
τεξτοτε: αἀάϊιαπι ΡΙΦίετεα νε]αιτ 1ῆ- 
τεγρτειβεΠ{ΙΠῃ τὸν κώδυγον, 

ὃς. 1214. Τὶ τᾶπὶ τούτοις παϊδ’ ἐμὼ 
ὁρασείετο»»} ἴτπ «Ατί[ορθ. Ρ]αῖτ. ν. στ 
σἀπὶ τούτοις ὁνρῶ. Ώσς ατευ]ῖτ 1. Κι- 
εγω: Κἰεῥατάως απἴεπη Ώαπωεν. ἵη 
-Ατίβορυ. Ψεερῖς ν. 168, τεξο οοϊτί- 
ψῖι Μι{οεϊΙ. Οπτ. Ρ. 263, µέγα τι 
δρασείει κακόν' Ρ. 264. Ίοσα ἀήμευτες 
πὐποίαηδ» Ιηπ ααῖρας δρασείειν τορετί- 
αυτ; αµατυοί Ὠαῖας εἶαβῖς, «ε[ιάεταίί- 
-α νε] πῳαἰαϊίωα Οταπηπιαι]ει ἀῑέτα» 
᾿διερὺ. Δετρ]εγ. αἲ «Πεῖρὺ. ῥ. 56. εχ- 
οἰτανίτ,. Ἱπ (επι «εν. Ρτοιτερῖ. Ῥ. 
14, 35, οἵδ ὅτι κινήσει γέλωτα, κὦν 
μὴ γελᾶσαι ἔπεισυ ὑμῶ: εκ Γιεδίο 
{οτὶρευάαπι , καὶ μὴ γελασείουσι ὑμῶν" 
πίτατατ Ρἰαἰοπίς 6 ΡΗάοπε νετοα ρ. 
σ4. εξ, Ἐκ Οεεοποπ]οῖς (αΗἱεταᾶαε 
1,ασοπίς μθο ἱερυπτΏγ Ίη οιοδαεί ΕΙο- 
τες. Τ. ιασχι]», Ρ. 486, 45. Τα- 
κίσκοντα οὲ ὁεῖ γαμεῖ ποτὶ τὰν αὐτῷ 
τύχαν: εοτίδε Γαμγησήοτα » ἩΚΟΤΕΤΕ 

--«πιεετε ἀε[βάεταπίεπη. Πο 11 ρτοπητ[ᾶ- 
απῖ Ρίο γαμήσείεψ. «ία ἀατὶ /εχεε- 
14 [{οτδῖε Βεγβίετως » ερο Ὠυ]ας οὔπε- 
τὶς ΤΠ είω ἀε[μάεταιῖνα πε νἰριΏτ οαὐί” 
4επ αρυὰ Υετετες αγοίιτοι 1Πν 611, 

Ἡ9. 1215. ------ δεῦ ὧεὶ γὰρ εἲ- 
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τυχεῖς. ] Παης οπσφᾳ:18 νο;(αιη Κω[ία- 
της αά Π]υβταυᾶαπι Ατῶσαπῃ βΟΤΩ)Η]αιΠ 
δευρ’ ἀεὶ, ἕως τοῦ δεΌρο Πρπ]βουΠίςΠ] 
αδΏίσυῖς ἵῃ «4γιορυ. ΕΥ ΠΠ, ν. 1197. 
δς ϱά Ηε/γεῥ. ἵη ν. ᾿Αεὶ, υ0ἱ ρ]υτα 
ἀεαῖτ ΟΙετι[, «ἰβεγιὲ, υοΏτυπι ε ην: 
πΙΠῖς Ίοσευπῃ Βδανοτίπο οἴτατυπι 8490” 
ἴαῃς. Ρε σειετῖς Γογπιυ]απι ΕΓεΩΕεΠ- 
τανίε Βωπίρίάεςς Ἱερίτατ επῖπι ΡΙΦΙΕΙ- 
ουσ 1Π ος], 3ὓ αἶις Ίαπῃ ἀεβρνᾶ- 
ες, ἵπ ΟΥ. ν. 17οι. δυρρίίς. ν. 785. 
Ηε]επα ν. 767. ααὶ νετία ποί[ῖτο {- 
πι]]ίπιας εί; Εἶεν' τὰ μὲν δὴ δεῦρ’ ἀεὶ 
καλῶς ἔχει. ΛιΏρῖε µας Ρ]εταςυς (σι. 
(απιεγις ἵπ «45/ΕΡγΙἐ Ὀίτας ν. 5οο. υὈἱ 
Βε[ο]. ΑιτίουΠ υ[ωπι αἀβεπιαϊ εοδε[Α 
Ίποετι Τταρϊοϊ {επατῖο , οἱ νῖτοῬ Ε- 
τυάιιο εο ΠαὈυϊε ἵη Ηωτροεταείοπε 
εχειοιῖαῖος, ααοά Ἱερὶ νετῦα ν]άετει- 
τὸγ τ8πουα Τθμεγάίάεα: Οδτος (ᾳο 
τεξε «διαπἰε]. οοτεῖρῖε ) μὲν οὗ µοι 
δεῦρ᾽ ὧεὶ τείνει λέγους.. 4 ἣθο Ηεῃ- 
εὐίωπε Ίη ᾿Αεὶ ςοπρᾶταπε] γετ[ας γἱὰε- 
τί ροτετ] ΡγγπΙεδί, 

5. 1217. Μεϊζόν τι χρζξεις, παῖδας 
ὃ σεσωσμένους, ] σω. Ουπιετί, οτάῖπε 
Ρετνοετίο Ροῖτα ἢ παῖδας ἀμῦΙτβηῖει τε- 
Πιεεητίς, «οτγεξίοπειη Οτοΐως οεῖς- 
τ]ηυε τοςερεΓΠε: ἴάεπῃ ΡΓᾷῦεηι 0044. 
Εἰος, ὃς Γ.εἴάά, 

9. τοοῖ. Οὐκ ἄν γε λέξαιμ’ ἐπ᾽ ᾱ- 
γαθοῖσι σοῖς κακά. ] Κἰπρίιπι {εηυαταφ 
{απ, ε Οοὰὰ. Ίτα νυἰραηπεσπι, οὐκ 
ειία ο Ίπ Γ,εἷά. π. ἰπ οὐκ ἄν γε. 
Ώρετῆυα Ἱἴτετα Ώαχεται εχ Πη]τῖο νετ- 
{18 Ρρταςεάςη:;8, 

Ὑς. 1252. Ἡν μή γε Φεύγων ἐκφύ- 
γης πρὸς αἰθέρα ] Μοηιεται ἔοιτε ΚίΠ- 
ξίµ Ιπ ποιῖ, Ρίο εἰ, ὂν Ιη Βοῦ]ς]. 
Οσο, ἱπνεπὶν! : Πος Ππο ἀμυίτατίοπε 
τεςερί», Ἱερετίαπ ὃς ἵῃπ {εδά. δεῃ- 
(εητία!ίη εκρτγεβ!τ εβΠΙΦΕΠ} Πε θἆοξ. Ίν. 
ὁ. 132. Ἡν μὴ ἔργιθες φενόμενοι ἅγα- 
πτῃσθε ἐς τὸν οὐρανὸν, εὐκ ἀλὲ- 
Ῥοστήσετε ὀπίσω. Εωγὶρίά, Ο;.ν. Σ:95. 
Λθδ 3 



874 Αρ ο  Αιτπαιο ν ο 

ἤνγε μὴ Φύγχς πτεραῖς. Τρηίδ. Ταυγ. ν. 
843, Δέδοικα ὃ' ἐν χειρῶν μὲ μὴ πρὸς 
αἰδέλοι ᾿Αμπτάμεγος Φύγγ. εοπ[οτεῖ Ρρο- 
τετυῃτ Λεά. ν. 1297. ἃ οορθυεῖίς 
νετ[αφ αρυά 5:00. Εἱος. Ρ. τοῦ. 37. 

Ατημςς αυτείη Ετεος!ς [οςᾶ- 
{1 ἀε[ῃἀετίο ΠοίΟΠΙ βετετο ΡεΙπιωπι 
χοου(Ἅδατ, αυωοπία Ἐνφήμον Ίμαρ οὗ 
αρέτει κακα)γέλω Γλώζσῃ µιαψει», ας 
αἷς «{ε/οδγΙ. ΑΡαπΏ. ν. 645, Ομειπ ]ο 
ουπι ἵΠ Ρτοχίβο σας. ἱπίιαεατ Ειτῖ- 
δἱ4ε5, 

σε. 1924. - τί μ᾿ οὓκ εἴχσας ἐξ 
εὐαγγέλου Φήμης ὀπελθεώ . ἀλλὰ μηνύ- 
σαι κακά»ς] ἵπ Ρο[τοπιὶς Φοβομα[τες 
νετριπῃ {ρρίεε ἀναγκάξεις , α ν]α]πῖς 
1εέιοιί Εασῖ]ε [αολαάΙεπάμπη: Γεὰ αωῖά- 
πίς αὐο) ρθοε[Πεταῖ  ἐδε τερεῖς[θ- 
πιὺς 2 ἀλλ᾽ ἐᾷς μηνύσαι κακά, . αι αἴ- 
ουὐε εδάσαι ε[ὲ ἵπ Οτε[ῖς ν. 897. τᾶ- 
εἰο : Οὗτος κταγεῖῦ μὲν οὔτέ σ’, οὔτε 

σύγγονον ία. Φυγή δὲ ζημιοῦντας εὖ- 

σεβεῖν. υδῖ δεβο]α[έαε πο ποῦ ΙΠάϊδο- 
τε ΓΠἩρρΙεπιεπτο πιοπηίτ Οἷατ. 44ὐτε[εῦ. 
Ἰπ «4ε[εὐγί Ῥτοπ. Ὑ.ν. 21. [εὰ πο 
ἀἰίαηωτ, αμ νΙάεπτυγ δεἰασάείη πεπθ” 
τί, 8 Οἱ. ΓΡ) Οτυϊμίο εορίοβι5 » 

4µοπι δὓ αἰίῑς, Παβταια Δπιπιαάνει[. 
ΊΏ ΟδαΤΙΟΠ. ρ. 395. ὃς {ε4α. 

τς. 1225. Τὼ παῖδε τὼ σῷ µέλλετον 
τολµήµατα Αἴσχιστα, ] Νίταπι Εταάϊ- 
τἰβσαπι Που ἵη Ίος Πάρετ εττοΠε 
πηεπιϊΠ], ἸἈΠέλλετον πιρ]ιοἶτειτ Ρο[ῖ- 
ταπι. πυπύΣπ Πρπὶβσαδίτ αρ[ίαπί » 
{επ ρει ἀινεγί[α {ωπι, Ίἶσει α Ιυταγ5 
{πρεπιπετο σοπΕα(α, µέλεν ὃς µέλ- 
λεν. Ἱοβτο οσο Πο[ῖ µέλλετο7 ε ν]- 
οἶπο τολμᾷν» Παρρίεπαμιπ.Σ  πΙΠ απἱς 

Ἱαπροπάα οεπ/[ηξείς µέλλετον ------ μθ- 
γομαχ:ῖ. Μπίτο Ειεηαερτῖας αἆ μέλ- 
λεν νετουπ τερειεπάμιπ ο ΡΓΦοδάεῃ- 
τοις οπι]εί {0/ετ. 

"νς. 1500. Ἐτεορκλέης δ) ὑπῆρξ᾽ ἀπ᾽ 
ἐρθίου σταθεις Ἰόργου, ] Βατααι αμ]άσπι 
Ιπτετοιαῖ απ προὐπηρῷ , ορίϊΏἰ 

οἴαπι {οπριστῖσας α/ατραίάπ ἃἂτπ 
ὑπῃηρξ” ἱεβετειητς Που ΤαππεΠ ἵπ Ίοσυπι 
Ρτ]οσίς τε[ῖτμετε ποπ ἁμοιτανί: «ως 
οπ]π «ἱάἱ Οοάΐσεπι τε]οι]ς οπιπῖρας 
ἁπτεροπετέσας» Κἰπρίωπι πηίτοτ , αιῖ 
ποῦ τεςερετῖτ, αιοὰ {οτίδίε (η οπηπί- 
Όὰς (οἀιοίδης τερετ]είΣ ου βηρὶ- 
εἰς εοποίπυηι ΕἹοτεπείπυς ὃς Βατανῖ, 
Ρταῦεηίες, ᾿Ἐτεοκλέης ὁ) ὑπηρξ',. Ἠος 
Εωτίρίκευπι εξ, αἴοιὸ Ίπέτα ροιετῖς 
ἵπ Ἡς 1575. οἀβτπατ, Νοβτο Ίοσο 
Ῥυσιετεα Όοσάεακ ΄πίετηαο 1εἰάεμβς 
ΡΙΓετεῦαῖς ἐπ᾽ ἐρθίυ σταθεὶς Πύργου" 
8ἱτοτ αιίεπῃ Ἡος ΦεΠο]ῖοῃ: ἤρξατο τοῦ 
λόγου, ἐφ᾽ ὑψηλοῦ στάς. ἔροο νυ]ρα- 
τι Ιεε]οπῖς, ἐπ) -ὀρθίσυ (αππεη τοςῖ- 
Ρίεπἀάωπι ηοὮ Ρμῖαν!: απο {σαυυτας 
νὶάριας οιαης ΤΠευ. ΥΙ1, 174. υοἳ 
Κεδον αὐ αρπφετε εὐερῃ. Αρπά Ηε[}- 
ερίωα ἵη Απ’ ρθίου, ἐπὶ ὑψηλοῦ. Κιβετὴς 
τεέτο νίάετυτ σοιτεσὶῇο ἀπὸ ὑψηλοῦ, 

ὃς. 1241. "Ελεξε δ’, ὦ γῆς Ἑλλά. 
δος στρατήλαται,] Οποά Ἱερῖεατ αά 
Ἠυπο νετίαπι ἵη θοπο[[ιςς οὗτος ὁ στί- 
χος ἐν πολλοῖς ἀντιγράφοις οὐ Φέρεται" 
Ρετεϊτυ]Πε Εοτ[αη νΙάετετµτ αὰ ρτα σ6- 
ἀεπίεπι: Πύργου, κελεύσας σῖγα κηρύ- 
ἔσι στρατῷ. φποπίαπι Όσο οιπ]ετϊ ρο- 
τάστυπε ἵπ εχεπιρ]ατίδις νετα(ῖς αὐδ- 
ᾳὓε ἀειτίπιεπίο {εη/[ηςΣ ἴ]α πας : 
ν]άδαπττ Ιπ ἵς. 1989. ποῖαίΒ. ὅο. 
τυπηϊδίηεΠ νετ[απι πο βταΠι 1291. 4έ- 
Παβπατ], ἹπαβΙζε[ηπη ατο!ἴτοτ ἐκ Δυρα- 
Ποπῖ Οοά]οίς θεβο]ίο: ἀπὸ τοῦ δι/Υη- 
ματικοῦ ἐπὶ τὸ μιμητικὸν μετέβη: λείπει 
οὖν. τῷ λαῷ τΊντα λέγων. πιεΒῖ ααἰάεῖα 
υτεταῦς ρεπιῖμας νΙάσεατ. Όυπι νετ- 
{α 111.  νἰςϊπῖς εοπιρατατὶ Ρροιείε 
{οσπα ποτ ἁῑβιπη]]ς ἵπ Ηετας]ίάῖς Ει- 
γιριάϊς νΠ. 8δοΙ. ἃ [εαα. Νοβταπι 
οσα  τε[ρεχΗῖο ΄{μίρΙσοτ δαθη 
Τπευ. να, ν. 37η. ΕΙ μις ατηιαἰς 
ο οσο βἰεπτία }ταίετ: 7 ϱα ἵήγγε 
επενς ο εξ αἲ αβΡετε οοερί!: 
ΠΜασπαπίπὲ τερες ὅτς. (κά αριάἀ δία- 
τἶωπι ἀείποςρθ θο]γηίσες ρτῖπιας Εεέο- 
οἰεπι ἵπ Ριοει]ᾶ Ρο[ζἰε. 

σε. 

ο- μη  ωιὓιω-..... 



ΙΝΕΥΕΚΙΡΙΡΙΟ5 ΡΗΟΕΡΕΝΙΟ55ςΛΔΛ5, 

Ὑ9. 1912. Δαναῶν ἀριστεῖς,] ει]- 
Βεπάμπι οἐπίεο, Δαγαῶν τ) ἀριστεῖς" 
6 Οαπε, (οσά, ὅ  Α Γεἰά. ααοὰ επίπι 
Μῖς -Ώοάες εχηῖσεε, Δαγκῶν παριστεῖς, 
Ί]πο Πυσῖτ. Ὑι]ραια Ῥετ 1ος Γιῖτ 
Οοάΐσες Ρτορθραία», οὐίδυς ἀεεταῖ νοῖ- 
{05 Ῥιδοεάεης. ᾖ1δίαί αιἶάεπι στρὰ- 
τήλάται ΄ Ροτεταπῖ  Δαναῶν ἀριστεῖς » 
{εά, υδί πιοχ Κάδμου λαὸς ΠΙΕΙΠΟΤᾶ- 
τ1σ, ευ] Ριαεται Ειεος]ές, Ατρίνυπι 
εκετείιαπ 1βμας οιπαΏς αἀρε]]ατῖοτε 
3 Ὠμσίδις ἀίηρυειε νο]υῖς υγρί- 
ἀεδ. 

Ὑε. 1535, 36. Ἐγὼ γὰρ αὐτὸς, τόν- 
ὃε κίνδυνο μεθεὶς, όνος συνόφω συγ- 
φόω τῷ ᾽μῷ μάχη».]. (οπ]ρο. {ο- 
ἂε5: Ἱ]όνῳ συνᾶψω συγγώω τῷ ᾽μῷ 
ῥάχην' ΡιοεΠεται Ἐγὼ γὰρ αὐτὸς, 
14 εί, µότς, Νένω συγόψω ------- µή- 
πηγ' ἵπ Πετας]άαταπι Ίοςο ἁεβσπατο 
{οτ]ρεπάμίη ν. 808», ἐμοὶ μόνος µόνς 
Μάχην συ)άψας' νυ]δαιατ ΝΤάΧΗ συ7- 
ἄφας, Γιτίρ. ΑἰοεΠ. ν. 1149, ΝΙά- 
«γή» συνάψας δαιμόνων τῷ κοιράγῳ. Μ{. 
Ἐ]οτ. Ἱεσίε δΣιµόνω» τῷ κυρίῳ, Ἰανεπίς 
Ἐτισίτας ποβτάπι νεΓ[απ Που πιοὰο 
«ΟΙΙΕΧΕΤαΙ Ι ἨΠώος συγόψω συγγόνῳ 
µώῳ μάχη" νετ βπι]Πας πιῖΠί ααῑάεπι 
νΙάεῦαιωτ οἰτετάπ]: αὐτὸς οἵαπι αρυὰ 
Ῥωπίρίάεη Πρηπίβεαι Ἱπιετάση [0ἱµ1η 1 
Ῥμοεη, ν. 48ςσ, ἔχει Τυραν»ίδ’ αὐτὲς., 
καὶ ὁδόµων ἐμὸν µέρος, ν. 1749, Ἀ9ν 
ἄτίιωος , αὐτὸς , οἰκτρὸς . ἐξελαύγομαι 
πχθογές. αριὰ αἱίον που υ[α Ετοφμεττίς- 
Ἠπιμπι εΠε Ῥγωτεγ οειεΓος ἀοευῖτ Οε- 
Ἱεδεττ. Πειη[ἱετύι[ις ἵπ 1] μηείαπί Ἑ, 1 
Ῥ. 930, ἅ 291. ------ 1π νετ[α 12459 
πἰνδυνο» μεθεὶς ΠΟΠ εο οετίε {[εΓ[ὰ ζ8- 
Ῥ]επάαπι, αυο. οἐρετµητ Ιπίετρτεῖες: 
Οτοιμς εχρτε[πι ΕεοίΠπε., ἴπ πε 
Φετίείωπι τεεἰάατ. ἆγριμέ Γατηὺς ἵη 
Άση. ΧΙΙ, ν. 6ο4. Όμαεευποιε ε[ἰ Γογ- 
Ἠμπα ππεα ε[: Ίπε ΦΕΤΙ ΕΗπΙΙΗ Ώτο υ0- 
ήν [οεάις ἵμετε , ἕν «9εεΓΠΕΤΣ Γεγτο. 
ου/ρῖσιριπέυγ Ποπμυ]] νε] τόνδε «οπι- 
ππωταπάυπῃ 1Π τῶχδε., νε] οοτβευάπΠι 
Ρουμ8: Εγὼ γὰρ αὐτὸς, τόνδε κιὸύ- 
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νῳ μεθεὶς, ἵΜώῳω συνάψω συγ.΄ένω τῷ 
᾽μῷ ράχην. Βρο παπιφµε [οἱ Ψμο- 
ε6., (πι ΠΙΠΙΤΗΠΙ 9) Ρεγίςµο τετ 1ες 
νε] οὐήείεπς οΜΠΙ Γταίτο /εἱο πας 
ϱοη/εταῖη : παο Πταξανα µεύιέναι πάΠῖ- 
Ῥεϊατ ἵπ {ητρίαῖς ΛἰσοΠ. ν. 840 
1111. Ογε]. ν. 900 Βασε]Ἡ, ν. 35ο. 
4ε[εγ!. ΓΠεὉ. ν. 1956. πρίγε χώραν 
Τήνδε κιδύγῳ βοιλεῖρ. δεὰ ΠΙηΙΙ Ὠ]ο πο- 
ναπᾶυπῃ Ἰαάϊσαδίε, οὐῖ Ππεπποτίς Ἰη 
Σιωϊρίᾶςς ΒΗε[ο τεέϊε (οΠρτιπῃ ν. α549 
Ἐγὼ πρὸ γαίας τόνὸε κίνδυνο» θέλω ἵῬι» 
γνας κατόττης ναῦς ἐπ᾽ ᾿Αργείων μολεῦ. 
πο] [οτΙρβΠο ροτιείαῖ 1η εὐιηάεπι {εῃ- 
ΠΙΠΙ τένδε κίνδυνο» μεθεὶς, (Θέλω πατέπ- 
της ἅςα: {απι επ]πι αὐβηῖς {προ Πρηῖ- 
Πεατ]οπίς νετθα  νε]ατ ἵηπ Ηίρρο[. ν. 
Ἅσό, “Ῥίψω , µεθήσω σώμα" Ηε]. ν. 
1419. μεθεραι σῶμ ἐς οἶδμοι πέντιον. 
Ί8π νεο ὦψοκίδυνος Ἐλε[αφ αἀῑσίιιτ 
ΤόΥδε ακδυνο) ἧψας, Ἐτεος]θς 4πἴεπι 
Τόνδε κίνδυνο» µεβεί. Ρετίοµίιπι ναι 
αἰεαπι βετίσιέ [μ0ΐγε νεηυ[τα τταρβα- 
τίοπε α]οίταγ κίνδυνον, ἕ κιδύνου κύ- 
βον ῥύφαι. νε] ἀναῤῥίψαι, ν]ἀ.΄ 10. βγο- 
ἄαεις ἵπ Βηπρ. Ηετας]ίά. ν. τσο. 1. 
(α/απδοη. ἵτπ ὀμείυπ. Ο8οΓ. ϱ, ΧΣΣΧΤΤ. 
Ὥιχετο εἴταιας Ίη Τ{ασγά. 1ν, ς, Άτ. 

ΙΓ Οτοίης Ἱπ δατίτ, ϱ. 36. Όυαο 
{ρεξϊατετ ᾖΓωτίρίάες Ἱπ. ΕδΒεβ νετθῖ8 
πος π)ῖπις οΡ/ευτΙ!Πῃ, ααοά Ρρει]ο ἁἷ- 
οετει ΙπΓετίὴς ν. 183- Ψοχὴν πρεβόλ- 
λοντ᾽ ἐν κύβοισι δαίμογος. ΙΠ εἰἶμ[άεπι 
ἀταππατίς ν. 446. ῥωππιης Ηετη[ἑεγύι- 
{ης πὰ δεδοί. ἵπ τί Ῥιαι. ρ σος. 
τε[Ηταῖε: ἠμέραν δ᾽ ἐξ ἡμέρας "Ῥίπτεις 
κυβεύων τὸν πρὸς ᾿Αργείους "Αργ». 4Αε- 
«/Ιεὐγίωπ Ππταβατυτ Βυτέρίώες ἵῃ Τ με. 
ν. 429, ἔργον δ' ἐν κύβοις "Αρης κρι- 
γε. 

ὅς, 1298. ----- τῶδε πα,χδώσω πέ- 
Ἀυ.] πάλι Ἱερίεατ ἵη Εἰοτ. Οο4, ηὶς 
ἵαπΙΕΏ ΡΓΦΤετο πόλιν. «Ππερῖις Ίῃα όμο 
Ρειπιαίαπίατ εεἰα!ῃ 1η Πωτρίαείς (ος, 

9, 1240. ᾽Αργεία» Χίόνα Νείσε- 
σύε ]. Ιζοπετμηι τεῃ]εἷε 1η Ἡ, Ἑ, ν. 

.ὸ- 
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Ἅ4. ------ τοὶ δὲ γεέσω) "Αργος ἐς ἱππὸς 

Ώβοτ2). αἴηυε εκ εδά: πι οατηϊπἰς Γ10- 

πιετεῖ ρατιίουία. απ ἈΤεπείοασι Ρατ15 

Ἰπ Πησι]λιο ρο[εῖς οὐβηεΠ, ης αμα 

ασαις τα μίς Εωτίριάες. Ἐκ ττ]» 

Ῥως ααατυοσνε ὀ]νετῄς νετοί Ιεζτιοπί- 

Ῥις Ἀίσεσθς, ͵Ἰλέσεσθςε, ἨΝείσσεσθς » 

Οτοιίαπαπι ε]ερὶ Ἱνείσεσθς, αυαπι ἀορατ 

1εἷά. Α. «Αροιοπίο Ἀγοᾶίο ΕγεφιεΏῖᾶ- 

ταπι, ου]ή9 11 οκεπορ]αηῦανγίσσεσθαι, ας. 

1 Ἠοππετιείς, Γερίμς εείαπι Ἰηνεηίτας. 

Ὅς. 1241. [ Σπαρτῶν τὲ λαὸς ὅλις, 

ἔτος μεῖται θρυώ».] Ἠυπο νετίαπι, 
αυ δη πὈε[ος, φεπιο Γεμ/τετεῖ: 

Ἠαγπεβο τε ἀεθετυτ ρτο δέ. Γκαβίται Ἱπ 

1:6ἷά. Ἡ, Σπαρτῶν τε λαᾶν ἅλίς, 1Π 

Έ]ος. ὃς κεῖται νεκρές. πευῖταπη Ρ]ασεῖ 5 

πος κεῖται θαὼν. πεαυε κεῖσι νεκρές. 

«ἱ (παςε ἀῑοί ΡροτεΠ λαὸς ἅλις, ὅσος 

πεῖται θανὼν, ΏΟΏ ἴαπιέη τα ΊοημεΓθ- 

τυτ Εωγίρίάες, Ὑετίµπι εβϱο [ρυτίο- 

τυπι ἵπ ο]αῇεπ τεβετο . νε]ας ππηυς 

Ἐυπρίάευπι, αἴααο Ἱπρηπιίς ἱπάίβηαπι 

Τοτρος]ἶς, ἠαστεπις ν]ξοτίδ, Ρετίο- 

Ὢβ. Φεπατῃ {οτε σοπάίτοτ ΠΥΠΙΌΗΠΙ 

Ίεροτατ ἵω Οαίΐοτες Τόεοεγ (ασιι) 

οί ν. 177. ἅλις νέκυς ἐξ δνὸς 

οἴκου Ἐἶς:. ἀτὰρ ὤλλοι πάντες ἐὔθρανέω- 

σι ἑταίρους. Ἱιερβῖτατ ὅς ἵπ ΚΠεΠ ν. 

87ο, ΔΜὴ θνήσχ” ἅλις γὰρ τῶν τεθνη- 

κότων ὄχλος. 

τ]ς. 1942. Τοσαῦτ’. ἔλεξε' σὲς δὲ ] 

σἷς ρετ Εάά. νµ]ροια, Τοσαντ) ἔλεξ”' 

ὁ σὺς δὲ ΤΠ. τε(ειταίε, 6 Μπ. ιπρίης. 

Ῥιστετ (απιαυς, 094. ἴτα ρισίοναης 

ὕτοταπο 1,είά. οταε ἵπ Εἰοτ. Τοσαντ' 
ἔλεξε, σὲ δὲ ΠΠ. 

νο, 1241. Ἐκ τάξεων ὤρουσε,] Δὰ 

Κἰπσίωσι Ἀφαιε ἀεάσταης ὀρ2υσ:. ᾷς 

αωϊάεσι (οήρτωπι αὖ Βμπίρίάε νεΓο- 

Ππί]ήπαπι εξ, Ώρπο (ΔίΠεΠ 44ρο 

Διος ουὐσά ἴτεταπ  Ρτούυσεηάᾶπι 

πποπίξιατει 5 {τά , 4 Αἱπεπῖ τεςερ: 

το. Πίο 4ποαπα {οτίρίεταης ὤρουσε , 

Ρτουιί Ἱερίεως ω Γοάά, Γ.οἷᾶ, 

τατοτνι ο ο: 

Ψδ. 1914. Πάγτες δ) ἐπεῤῥέθησαν "Αρ. 
φεῖοι, ] Οαοὰ αἀάϊτατ, τάδε, ου 
{εαυεπείρυς ὡς δίκαι ἡούμενοι, ἵμπ- 
βεπάωπ ν]άϊτ βαγπε[ίςς Ῥτίοτες 18” 
τωετας, Οτούίμπι ααοσᾳςε, δια Ρίως 
54 Ποππετίουπι, πάντες ἐπευφήμησα» 
᾿Αχαιοὶ, τεξε εοπτυ]ῖε, αταῖε Εωτί- 
Ρίάση Ἰ]ίπο ΓαπιπΠο [οτ]δίε τὸ, Λαοὶ 
ὃ) ἐπεβέόθησαν. αυοά Ἱεσίειτ Ιπ Ηεσυὺα 
ν. σσι. ὃς ἵπ Οοἀιεῖρας ἆμοῦιης [,εἱ- 
ἀεπί. Ογε[ἔίς ν. 902. Λαοὶ ὃ) ἐπεῤῥό- 
θηταν, οἱ μὲν ὡς καλως, Οἱ δ οὐκ ἐπή- 
νου. υὈἱ ἵαπεη ππε]ῖοι εΠ Ἱεέο να]- 
ατα: Κε[ριεῖτ Γφο ΗεΏεὺίμς, Ἐπεί- 
ῥόθησαν εχρ]ίςεῃς ἐπήχησαν, ἐπεβόησαν. 
ΟΓΡύεις Ατροπαµ1. ν. 70». Λαὸς ἐπερ- 
ῥέθεεν" νεπυΠε νεο αἀήραϊς ὁο- 
Λέοείες αΡ. «41βεπ. ΝΙΙ, ρ. 977. Ρ. ος 
μπάατηπι Πτερίευπι, Ίπ «µο Πτα Ρτο: 
ΡΓΙε(Γᾶς» αμάΐτε νἰἀεβτῖς: Ἀορὸς ὃ) ἆν- 
αύδων ἰχύύων ἐπεῤῥάθει Σαίνουσιν οὐραίοι- 
σι τὴν κεκτηµένη}. 

Ὅς. 1946. 47. Ἐπὶ τοῖςδε δ' ἐσπεί- 
σλγτο, κῴν µεταιχμίοις Ὄρκους συνήψα» 
ἐμμένε» στρατηλόται. ] Εεσερὶ αὐξ 
Οοάισες Γωρποιπήιταῦαπε [ιεϊάεηί[εςς 
ΡΙ/πιυπι τοῖςδε δ), ἵπ Ίου υα]ραις; 
τοῖσι δ᾽, εχ ΕΟΤΗΠΙ 8Ιτετο Β τεροβίπῃ : 
τοῖςδ' εται ΊΏ Α. [Ὀειπάε στρατηλάτα:, 
αοὰ ἵπ πίτοε Ἱερερατήτ, Ρις νυ]- 
δλιῖς Ρ]εουίες Ρἰεγίημε ἀεάετυΏίς στρΣ- 
τηλάτας. στρατήλάταις επι ἵπ Εαῑς, 
Οτο. επΠρίεα [ία Εαῑτ ὃς ἵη νειυ(ής 
εχεπιρ]αγίῦας Πεέιο, αμοά ο ὀς[ο]ίς 
4άρατει. Κὐπρίω είπα ἵπ ποτῖς οοττῖ- 
ἴε στρατηλάται , τεέεαυε οεοπνεγιῖε 
εμτίρ]όρα, εκ ΠΗοπιετίεῖς (ταηῇῃατα ΠΠ. 
Τ., ν. 269, ὅ {εαα. «οη{, Υί, 205 
912. 

ΝΑ. 1240. Δισσοὶ γέροτος Οἱδίπου 
ας Έτο Διεσοὶ, ἱορίεατ τι Εἰοτ. 
0ο. Οἱ τοῦ φέροντος Οἰδίπου νεαγίαι. 
πίτα Ἱερετίτῦ ἴ]]ηά ν. 16ο, Ἐπεὶ δὲ 
φαλκίοις σῶμ) ἐκοσμήσανθ) ὅπλοις Οἱ τοῦ 
γέροντος Οϊδίπου νεανίαι. Ὦο ῖ ἀεῖη- 
εερς υἱἀεοίπως, Δοῦτο Ιο0ο Δισσοὶ 

πι]. 
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πμ]. ε[ῖσε ο. μ/3 οι]τ ΠΙΙΙΒΙΘΠΙΗ8. Ἰθ- 
πε]αυ ὅτ Αραπείηποηι Φισεοὺς ἸΑ. 
τρείδας ἀῑχίε φοβῥοε]ες Αἱν ν. 57. 96ο. 
ἵη ΡΜΙΙ. ν. 264. οἱ Δισσοὶ στρατηγ οἱ 
νοσαπίυτς ὃς η ΛυΙΡ.ν. 085, ΓΙεχὶρ- 
Ρις ὃς ΡαπάίοΠ Δισσοὶ Φιεῖδαι, Ίηβς- 
Ρίοίᾳ 1ο. Ρἰε[οπι εππεπάαι Οεἀ, ἵπ 
Οοἱ. ν. 437. Εάν ταῖδε δισσαῷ παρ: 
θένοιν' υὈἳ νμἱραιαι ο) οὔσαυ. 

5. 1252. ᾿"Πέσταν δὲ λαμπρὼ, χρῶ- 
µα τ᾿ οὖν ἠλλαξάτην, ] Ρετρείαπι ἵπ 
Εάά. ρηπηὶς {οεἰριυπῃ ΕεΓὰϊ χρώματ᾽ οὐκ 
4λλ. ΜεπΙηετας ὃς Πο Ηοπιετὶ Ττα- 
αἰίους: Τοῦ μὲ γάρ τε κακοῦ τρέτεται 
πρὼς ἄλλυδις ἄλλη. Τοῦ ὃ) ἀγαθοῦ οὔτ' 
ἂρ τρέπεται χρὼς., οὕτέτί λίην Ταρβεῖ, 
εκ ]]. Ν. 9709 984. βΡατὶ ὃς Μευε- 
Ίαυς ἵη Ἡ. Ε, 342. ῬΡϊηδυπειτ Δειὸν 
δερκόµεγοι. ἀο «Εταιτε5' Ευτίρίάεϊ ν. 
{εᾳ. ΜΜ αργῶντ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισυ ἱέναι δό- 
ϱρυ. Μ. «4. Μιτείως Ν. Τ..ν. ο, Χν1Ι. 
ουσ Ἠος νετί[α «οπῖυ]ίε Ηοταίαπωπι : 
}υτῖε ἴε γερετίγε αἰτοχ ΊΤγάἱάεςς [δατὶ- 
Ρίάεᾶ αἴοφιε ποτε {1ο Πο νεπω[ίαε 
οοηπνετεῖξ: Φείρτιπῖ οτί, υιμέ εὐ- 
4ειι ο ῥτίως, Ἡα[ίαπι Γωγεπῖες πητίε- 
γε αἰτετ ἴπ αἰἴετωη. Όωαίι Εωτὶρίᾶεν 
1πΠ Πες. ν. ΣΣ , μαργῶσαν χέρα , 
Φορῥοσ]ες ἵπ Αἱ. ν. σο ἀῑχίς χεῖρα 
μαιμῶσο Φόνου. Ἱθὶ «δεὐοί. γράφεται, 
Ίπηῦ]ς, καὶ διψῶσαγ. Ίο νετο βς {οΣί» 
δίεασ 5 {εά ἵπ αἰιετίας ταρίοί οσο. 
οὐεπι παρει «4ΐδεπ. Χ., Ρ. 431. Ε. οὐ: 
Φύρερ δι τεὐιοεδὲ νοιτοῖς Ώαο αὐΠ]- 
εἴεῃς: καὶ τῶν τραγικῶν. δέ τ.ς ἔφη, 
Ἴσχειν κελεύω. χειρα διψῶσαν Φώου. ΕΧ 
“ίβεπαεο ταν Πετ]ρίε Ει[αιυίμς 19 09. 
Α9 Ρ. 45» 37. ἴσχειν 1] ἵπ. ἱσχύειν 
ἀεβεπεταν]ι: οορῦοςς εΧ Λ]ασο νεί- 
{απ ρο/[α]ς αά Ἡ. κ Ρ. 887. 44. Ηπῖως 
νειδιπι ὅς ΕωΠρίόευσι νείαι αἁ[βηῖα 
εοπ]ωηρίε Ρυίο Ἱιᾶ. ὰε Αρτίευ]ε. Ρ. 
103. Ὀ. μµαργώσᾶα» "ετι καὶ μαιμῶσαν 
τὴν αεὶ κεγὴν ἐπιβυαίαν. ΩΠΟΤΗΙΗ ΡΓΊΙΠ υπ 
{οἱ οἶτατ] ποῦ ἀεθιεταῖε 

9. 1954. Πἱαρεξιόώτες ὃ) ἄλλος ἄλ- Ῥ]εηάμπὰ ηύφμε κείται, νο] ἐστο" ὃν τε 
Ῥυυ μλ ωμή 

λοβεν Φίλων, ]. Απιε. νΏ]ρβίαπι ἄλλοι, 
Βαγπε/Ημη ἵω ἄλλος τοξῖε οοπηπηπίαῇ ο, 
{οἷας ετἶαπι ἨὨϊαιμς αυτες ἀοοεῖ Ιπίπις 
εχεγεῖταϊας 5 ΕΙΠΙΒΤΙΓ αΗἴεπι ὤλλος ν 
ευ α Οοάά. {οΠρεῖς, τι αὐ υία 
ΡοδιατΗΠῃ.,. ἄλλος. ἄλλοθεν. Ρἱυσᾶ γὶς 
Ἰηπρδυτίμ!η :. Πο {εππρει . Ποιμεγως. ὃς 
Ὠύ 19 Ππη]βίοτες: ε Όσάά. ΜΠ. ἄλ- 
λος αἰἰφμοτῖες αρυαά ΟΡρρίαπωπι ΓενοςΒ- 
τί Ροιετῖε 5 ΊΏ «4ταιέ οϱυοαας Ρτορα. 
ν. 376. Ροπεπάυπι: σοϱ6. Ρποεη. γ. 
146. Νου αἰίτετ Εωτίρίάεε, Ότ, ν. 
1498, Βοηδρομοῦμεν ἄλλος ἄλλοθεν στέ- 
γης. 1ΡΗΙΡ. ΄[αμτ. ν. 419, ἄλλος ἄλ. 
λοθεν προσκείµεγοιε μή ὁνα 

Ἡνο. Ίρ55. Δάγοισι θαρσύνοντες ,. ἐξ- 
πνδων ταὸς'] Μι]εαπι ἁΓσατατας Λαγ- 
πες ταυάεσι οοπ]εέωταπῃ ρεγ]οἰίτα- 
τυτς {1ο δἷι, Ίερος. Λέγοισι θάρσυνόν 
τε πρός τ’, ἠύδων. τάδε... Εοηιεγως Ι[1ὰ 
{οτίρετε Ροιυετας, ποῃ, 1 ταρίους Α:- 
εἶουδ; επτοτ ΔαΤπε[ο οοπἀρηᾶΠάις ε[ε, 
ουεπι ετογῦης εεΙααι. Ποπίῃες ρα, 
τῇ, Όμεπι πΙρΙ βίο γεπιοίαυτο .ε- 
ένοτ Εοτίαπ πη]ταρίτητ, αὐῖά Ί]]άς ἵπι- 
Ρυ]ετίς Βατπεβωκ: (ράϊςθιη ]]ε Ομπς 
γεπεταραζωτ ταηουαπι {υν]οἶαίῷ. Ὀοηί- 
ταείςς {μ 11ο ος. ἔοττε Εοτιῶπα. ἱερο- 
Όσες Λόχοισι θαρσύνοντε προφηύδων 
τάδε. ΕΒερετίεατ 1π Γεἰά, Ας θαρσώς 
νοντες προσηύδων ταδε. . Φε αἶτετ Τ.εἰᾷ. 
ἅ Ε]οτ. εά!εῖς τεξϊε φοπείηυπις πεηιῖ- 
πυπι υτίαυε νυἱρατΗπῃ ἐξηύδων τῶδξ. 
Νο Ροσυπη ἀἰΠετυπς, αἰίφμετη αἰ[οφμῖ 
ὅ φμά εἰοφμ : δοβῥοσίει ΡΕΗ. ν. 1218, 
Σοφὸς πεφυκὼς, οὐδὲν ἐξανδᾷς δοῶγ. 
Ειωγρίᾶες, ΠΙρμο]. ν. 50ο, Την δεσπό- 
του προδένσαν ἐξαυὸᾷ λέχος, Ιπ ]οοῖς 

«ποβτο Πιπ]Ιπιϊς Ηοππετις ομίαπι βΠί- 
ει θαρσύνεὺ ἔπεσι, νεὶ μύθῳ, ὃς 4βο]- 
ἰοπίω Κ)οά. ουἶ 11, 64, µόλα πὀλ)ο 
πορηγορέοντες ἐς ἀλκήν. Ἠοπετ. Ἡ. π. 
7Σ. Ἴμεῖς δ) ἄλλοθεν ἄλλος ἐρήτύειν ε- 
πέεσσυι λόμ 

σε, 1256. Πολύνεικες, ἐν εοὶ] δρ. 

τε] 
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ναί ἓπ τα βη ϱ[ὲ Ρροείαιε: α τε 
ῥεηᾶεί. Όταςε ἀοέεῖ ποτ/Πσια Εος- 
πια] νῖπι Ίανεπες Ἠαο ῥραµσα ἀοσε- 
Όυπε, ε ἀμοῦιας Τταριεῖς ρειία: Ει- 
μιά ΙρΗ/ρ. ἵπ Απ. ν. 1378. Εἰς ἔμ' 
"Ἑλλῶς ἡ' μεγίστη πᾶτα νῦν. ἀποβλέπαι, 
Ἐν ἐμοὶ ποῤθμός Ἐε Κῶν καὶ Φρυγῶν 
κατασλαφαί. Ιρ8ή5. ἵπ' Γαλ. ν. 1οσ7ν 
ὡς ὑμδς βλέπα, Καὶ ταμ” ἐν ὑμῷ ἐστι», 
} κἀλῶς ἔχει, Ἡ μηδὲν εἶδαι. δορθο- 
εἴει ΡΗΙ]οέϊ. ν. 96ο, Τ{ δρῶμεν: ἐν σοὶ 
καὶ τὸ πλεῖν ἡμᾶς ἄναξ "Ἠδη' στι, καὶ 
τοῖς τόῦδε προσχωρεῦ/ λόγοις, Όεά. Τγτ. 
ν' ασ», Ἐν σοἳ γὰρ ἐσμεν. (πι Εωτίρ. 
Άἱο. ν. 9/8.) Οεὰ- Ἱπ 0ο ν. σηο. 
ἐν ὑμῖν γὰρ ὡς θεῷ είμεθα τλάμογες- 
ν. 381. Ἐν σοὶ τὰ κεύων 'Φάδὶ γίγγε- 

Ἴσθαι κράτη- ΝοπτϊΠ! πο ἁπίαι 1 
Ειπίρ. Μέὰ. ν. ο28. Ἐν ᾧ γὰρ ἦνμοι 
πάντα. αυοά ΡΙΟΙΓ{ᾶ5 Ρετνετεῖε: βατπε- 
4 5 Τεβροῃᾶει Τετεπείαπυπ ΑἀεΙΡΙ. 
πττν αν ν. 32. ἔ Φιιὸ πο[ἔγαε [ρε οβεί- 
Ύὖε Ο/Η [ῖαε: ἀἰχιΠπὲ Ῥοευεται Ίῆ 
Ἑωπηάεπη Γεηΐαπι αβταίβιπια οτισ]α:, 
δὲ γὰρ ἦν μοὶ πάντα. 

νο, 1058. Ἐτεοκλέα δ' αὖ,] Οµεπι 
Ἐνίτανεταϊ ν. 7415 Κίπρ. Πὶς Γεαυῖτατ 
“εττοτεπῃ βαγπεβί Ἔτεοκλες [ο σεπεῖκ, 
ἅἃ Ὀρφεᾶ Η)ρροϊ. ν. οσα. οὗ τηξΙΓΗΣ 
"ΕοΠΐσει! ΄ α Πο! τεμουῖε Ἱπταέα » αυ 
«πονείατ υἱεἶπιὶ ρτοάυξεῖς αριἀ Εἰτί- 
ριάσοη τερεηϊτὶ : "Βασιλέα, ᾽ΑπιλλέΣ, 
"Θγσέα, Πηλέα. νετίαπι εχκ ΑΠάΤΟΠ. 
ἴσὰσ εἰται ἵη εαπι τει Β{πιοίοβ. Ῥ. 
εποο, 7. ἵω «4εΕὐΗ 4µοαουε Τπεὺ, 
ν. 10915. πὰ οἰίωαπ Ίπ Ἐτεοκλέα 

"ρτοδυέτοπι ΘεοτΕ. «2Υπαἰώνι οβεπαΙΤε 
“πιεπορί. ----  Λὰ ππο ππτεπι Ἔτεο- 
"λέν ϱ αἲ, ξοτίατ αἀ[ςτῖρίετατ Ότατῃ- 
πηβτϊσις νετοµπι προσἠύδων, ἆποὰ., [ε- 
ἆς Ποῦ {1ᾶ. νοτα Τσσσ. ἆμο (ἱτείη 
6οὔά. εχΏἰρεῦαπο, 

Ὑ9. 1στο. ΝΟ) . καλλίµκος Ψενόμς- 
205 νισκήπτρων. πρατεῖς] δωρτα (ἡρτω 
τεςοτάος 1π' ὓς, 5ο”, Ἰ]ς αίπεη ϱ 
αλ ΟαΠτΡΗΡ. τεθε"ροβιυσι α δᾳ7. 

4 ὸὉ κο τα πε ο κει 

πε[ο σκήττρων ρτο σκῆπτρον. 8ῑΦαό ἵες 
4μο α«ὔσουε Οοάά. εχΒίθεπε [,είάει- 
{ε9. ΕΠ νειο Έτασῖομς ποίτοτ εὐεπί- 
Φορος εἰς τὸ Ἐαλλήικος, ααοάἀ 1η εἶαφ 
ἁταπιατῖθ. Ρᾳῃε γυ]ςῖες τεοιτίς. 

9, 1261 --- δι. Μάντεις δὲ μῇλ" 
ἔσφαζον, ἐμπύρους τ ἀκμὰς Ῥήξεις τ' 
ἐώμων, ὑγρότητ” ἐναντίαν, "Άκραν τε 
λαμπάδ’, ] Ῥοπὶ Ροτµετετ ε Οοφᾱ, 
{επἱριϊς, Αηρὶϊαϊε σετιθ» Κἰπρίο ρτο- 
Ρατα Ιεέῖο, πες δεδοἰία[ἒς Ἱωοορηῖ- 
τα: ὑγρότητ” ἐναντίων" (64 Τη ἀΙβίς ρας. 
Ἠϊίσε περί πι ΕπΙε ποναϊτυ, ΠΡΙ 
αποά νετία {οδτ {εάεπι νοςυ]ατάπι τε 
ὅς οὲ εταπημτατίπ ν Ρτοαεί ]εσεῦαπτις 
Ἰπ Οοάά, Τ.εἴὰ, δεθοβία[ίαε '"θήεις ἵπ- 
τετρτείαπίατ τὰς τῆς χολῆς» νε] τῆς κά. 
στεως ῥήξει, ἵπ {αστο ααἰἀεπι Ττε- 
ᾖαε αριά δοῤΡ. Απτῖς. νν 10519 µε- 
τάρσιοι Χολαὶ διεσπείροτο. ΊΤγίοπίως 
η Ἰβυήπι ΙοσύΠῃ ὅτι μετὰ τῶν μηρῶ», 
Ίπαυῖε, καὶ τὴν χολὴν τοῦ ζώου καὶ τὴν 
αύστιν 'παρετίθουν, ἀνρηβῶς ἐν Αἰσχύλῳ 
εἴπομεν εἰς τοὺς ἐπτὼ ἐπὶ Θήβαις' πος ἵπ 
ὀἵαπιδεξ. αμθπισν εοπιπεπηϊπ], Π8- 
Ρίαπι ΠΠαςπιοάϊ Εαῑε αἀποτατῖοπῖ ]ο- 
οὓςς ἵπ Ρτοπιει]ες' ΨΙπέζο ΠΠεΙΠΟΙᾶΣ 
'4ε[εγ]µ ν. 494 Ἀολῆς λοβοῦ τε ποι- 
κίλην εὐμορφίαν. ' ὋΌυοά Κπρίω Ίῃ 
Ἠππο ΡΠαπίΠαταπι Ίοσυπ εναὶρανῖς 
εχ Ῥάτοες. Οοάΐσε, δεἱοἹοι Εοτ- 
τα[ής εἰ Έτίοἰὐηίν ουεπι ἴπ δυῤῥοσίε: 
νετ[αητεπ Ἰπεπιοτία {εβε]]ετῖτ. η (τες 
Ί]ε Γταρίσος θεβο]α αυςάαπ {οτίρ- 
ϱῇ0. νἰάσιυγ. ΛΑ 1βαπι πα!ῃ Τπ- 

“εετργεταιίοπεπι Οταπηιπατ εί τα ας- 
«εοππποῦαητ ὑγρότητ” ἐναγτία», νε] 
ἐαντίων. ος εεουυίως, ἀἰπβίω Ἰη 

'ποτῖς Ἑπτίρίόσι εουνετοῖς; γαβίμγατφιε 
φεβοαε οὔ/εγυαδαηες ἠμά [οσει φωῖ- 
αιμα επ θπο ἄε Ρο[διμ αἱσιτίμη Τεσε- 
τω. Ῥήάτασος πΙπίγαπι ΚΙΠρ. τοῖαπι 
"παπο [επισπιῖαιῃ αμσωτία ωτασοτυπι 
Γρεέατες ἀῑπίπε ἀεσυετατ αΤΗ/ΡΙσίπαη»». 
νεὶ ροιί0, ἑσηβῥίείπαη, [η ἑρπίβρί- 
ο ΠαπιΏιαπι ρου/Ἡπιυιη Γρεέχαυεηι » 
φυοπιοὀο {6 Ρε αυΓᾶδ εχρίίεστει : 

80. 



| 

-έεσετε Ῥέ]οτες. βαν Ξ 
δω πεᾶδ: Ἱπιειρτεταπτυζ τὸ ὄκρο» τον 

ν 

ΙΝ ΕΝΕΙΡΙΡΙ6 ΡΗΟΕΝΙ66Α5. γρ 

ομ]]α 8. ἵη φ πωρίαε. οεβσαε, αιοὰ 
πουῖς ῖο ΠδιταΏς ΟΤῶευ]!, ΠΠεηΓΙΟ. 
ἁωτί. δυρρἰίο, ν. 155. Μάντεις ο) 
ἐπῆλθες, ἐαπύρων τ᾿ εἶδες φλόγα. Ώμο 
{πε ἵπ Ἠαπο τεπῃ ]οσᾶ ἱπρηποῖς Ἰμοι- 
Ἱεπια: οριἀ Φεπεσαιι Οεά. ν. 3οθν 
Τ]τε[ας: [ίγωηιπε εἶατως ἱρπίς, ὃ πῖ- 
αἰάμς [ειυίέν Πεξωφμε ρυτωτι υεγήίεετι 
εοείο μέν δί [ηήµαπι ἴπ αὐγας Γωβις 
εαρἰἰοιμξ εοπιανῇ «4η ἰαιετα εἶτεα /εγρῖξ 
ἐποετίμς οἶαε, δί ᾖμξμαπίε εωγθίάως 
{πιο Ιαδαι τείρουάει 34 Ώπσυ]α Μαι” 
τος ηῶς επἀεπι δριἀ αμ Τηεῦ. 

Χ, Υ. 503, δᾷΗρΙΗΠΕΟΡ ΠαήηπαΓιη αβί- 
θτν βεππαπ με Ρε ατας Ίσπεπι, 
εἶατα ἵαππεη. πλείαε ΓαΗρία ἐμεῖς Οτι 

«ἀοεεῖς ἵμπο ἐπ /ρεείεηι /εγρεπίῖ ἡπᾶ- 

πεπι «ποίρίεέ ϱγτο οο]υί, Γγαπρίφις γη- 
οτε Ώεπποπ/ίται ἀμδίοι Ῥοβτεπια νἰ- 

ἀετὶ Ροῇεπι αἀ Ειγίρίάαο ῥήξεις 1ὰ- 

ππήπαπάας αοσοπηπιοάᾶία» Πες ΠπιπΙδ, 
αυοὰ [εαυϊευτ αρυά δεπεσαπι» ΡΗΡΠΑΣ 
ἁρπὶς ἵπ ῥαγίες ἆμας Ὠΐ[εεδε, 8 “ε 
(Γοἰπάὲ υπίως [αεγὶ Ὦή/εοτ; Γαυ[ίας ΡΟΙ- 

«τεπάεῃς {[οἶῆσετ , αιοὰ ροβπποάυπι 
«ενεπίε, πι] Πιεπιοταιώῃ, ὅς δίᾷ- 

εείο ΤΗΕΡ. ΧΙΙ 439. ὅς {εαα- υἳ ῥΊξεις 
Ξυετίητ αἱ τοῦ πυρὸς καμπαὶ καὶ εἰλήσεις 

η Ὀςο]ΐς 8ά «Αροΐυπ. ζλοά. Τ » ν. 
433. Ππειποταιᾶο » {πιο/α οομπμᾶ 
Φαπιπιαε, [οὰ αὺ Βἱ5 πιεπζειῃ αοΏταµασς 
Ἀθίεέία. ΕΠ]ο Ίτααμε Ίοευς ετίαπῃ εκ- 
{ρεξταδίε Ἱπιοσρτετειῃ, ο υί ποῦίς ύγρό 

τητ) ἐναντία) πιε]ῖας εχροθᾶς» 4ὐάΙΠ 
"Αγρα λαμπά- 

πυρὸς, ὃ καλεῖται κέρκος; εαίαπι 1βηῖ- 
{ρίοες αἀρε]]α[ε νἰάεπιυΓ ΡΙΟΡΠΙΟ νε- 

Ί1ε νοεασα]ο: Παππατωπν αρίσες ἀῑκ]ε 
Φδιατίως Τ Πεὺ. Χ, 591. ὅς ΑΕΠΙ]. Εν ν. 

σχ1. ία ροή[ήπαπι νεὶ νἱέοτία 
Ῥότιεπάσρατυς » γεἰ οἰβὰες; ὁὶ ὀψρο, όρους - 
ἔχει, Νάης τε σῆμο καὶ τὲ τῶ» ἡσσωμέ- 

νων" οί ΜΕ 1ιειά: Α: μαθει τὰ των 
ἠτσωμένων"  Γεᾶ ο Ώωρεγ/(ετίρίαπη, 
Ρον: ἐμκύρδυς ἀμμας ἑρπίφ νοἰ /αιε 
φἰρογοπην υτ ρυτον ἀεβσπος ἠλωγίρίάες: 

πιαἰό οίας οΙπΙπαίαπι 19 ὀ0ῤδ. ΑπΗΡοη. 

ν. 1ος, αὐυπῃ ἐκ θυµότων "Ἡφαιστος 
οὐ» ἔλαμπεν: αραά /αἱετ. Εἰαρο. νΠϊς 
Ψ. 947. ποῃ {ε Ρίπβµες Ίμπι εαμαϊἰάα, 
ᾖαπιπιᾶ βετ αιγας Εακρουϊι. Όοπιτα 
Ί8ειας Ἰάποῃ «βοίίιοπ. Ἀλροά. ἶ, ν. 
417. Γρεέζας σέλας Π]άντοσὲ λαμπόμένου 
θυέων ἄπο. ΚΖαἱεγ. Εἰαζοι 1. ν. 205. 
Ρο! μὲ ογίπεπι ἀεπ[ῖς αδαίμς ή εχ- 
ες Πρηίςν ὃν αώ[εεπάι [ηἱεπεία οἱ/οε- 
τα ἰαυτί, ΟΠ αἀρε]]ατίοπεπι ε Ἡρτῖς 
Ατυςρίσυιη ετωταπ; Ώοῦ αοίωτάε {/ρί- 
οαύὑαίυτ ωή, (αε[. Φεαιίρετ: {εὰ 77ο[ιο 
Πηεπιοτᾶτως αά Π, { {ΗΙΠΠΙΙς (Τ0Πο- 
φίῳ Ὠίαιιρες ἵπ οἹαμή Ὀγινᾶν ϱδΡ. 
ΩΙ 9 Ρ. 949. Ιδηΐυπι Παπηπιας Περα 
ογίπει ἀῑοὶ ἀοσαῖς, {μρτα ρτοίατα Φ”πε- 
εαε νετὈᾶ αὐΦάαπι εκοίι8ης, ὃς «4ὲ. 
Εὐὺίεᾶα , Πυρὸς ἀμφήκης ος - 
ου Ἱερυπτατ ἵη Ῥτοπ. ὃ. ν. (0.3. 
Ἰάεπ ἵπ ΑΡΑΠΠΕΙΗΠ. ν. 314. ἀῑχιι ὤλος 
γὸς μέγα» πώγωνα. 96Πο]. Τ]ώγωνα λέ- 
γει την εἰς ὀξὺ λήγουσαν ἄκμὴν τοῦ πυ- 
ρὸς, «οὐξ. ΕΠε[γεδνω. Ευτίρίάϊς ἐμπύ- 
βους ἀκμᾶς εχριίσαηι ἵπ Ὀεβο]]]ς τᾶς 
ὀξύτητας τοῦ πυρὸς, τᾶςἀναδοσεις: θὰ- 
ἁπτατ ἵπ Αυρυῇ. Οοἆ. ἡ τὰς ὀξύτητας 
τὰς ἐμπύρους, ἤτοι τοὺς ὀβελίσκους τοὺς 
πεπυρωκτωµένους" -ὰς [:ο α Βρωτα υἱρο- 
τεπι αππιαε, ἀε[ιπεπεῖς Ἰη 4ουἵμπ] 
ὀβελίσκους νοσαϊ», Πο «4ε[εΏγίως πώγω- 
να. «4ε[εὐψίμπι Ἱπίταιως ει Εμτίρίάες 
η Ρητικο» οαὐρᾶ», αΏδφυε Βῥοίο ες- 
{ος Ἰρηοιατεπιὰς; Ὠσο εί ἵπ Ρζοέ 
Γεκὶςο ποπάιπι οάίτο ποτα: Ι]ώγωνα 

:πυρὸς ». τὴν ὦναφορὰν τοῦ πυρὸς, Ἑώρι- 
πίοµς Φρίξῳ. Ώως τε[ρίεῖτ Ρος 1. 
68. ἐν τῇ τραγῳδίᾳ., ΓΠώγων πυρὸς, ἡ 
εἰς ὀξὺ ἄναδρομὴ. τοῦ πυρος. ΠΟΠ δΠ]εεχ 
1μάϊςα[ει Βετη. Ματίπις Ὁ. [, 1ν. ο. 
ΙΧ. {4 νίτο ΒἹ]εραπεϊ[ίπιο Ρῥοιἱ Εω[Τες 
Δά πιαπυΠῃ αἀποιαιίο, 

Ἡ9. 1265. Αλ’, εἴ το) ἀλκὸν, ὃ 
σοφοὺς ἔχεις λόγους 'Ἡ Φίλτρ ἐπωδῶν., ] 
αδο πε[ρίσειε Ρμματεύῦμα νὶάειωτ 
ΔΙ, Ρ. 1059..Δ. ἐμὲ πολλήθ, --τ--- - 

εερτὸν κοντα τ8ράχής» εἶτε ᾿τίσι λογοις , 

(είδε επωραῖς, εἴτδ. ἕλλον ἐπίσταδαι τρό- 

πὺῦρ 9 πον 



Ὢδο 

ἴπον παρηγορίας, οὐκ ἂν Φθάνοις ἰχτρεύων. 
«----ι Ριοσίπιο σοττε (εααεηεῖᾶν στεῖχ’, 

ἐρήτυσον τέκνα Δεινῆς ὀέμίλλης" δέπεια 

Ῥμοεπίῇ, ν. 4ο, 405. αρί απιτετ 

Ἵναποιας 4 ΙοσαῇΠεπ: 1, γεάᾶε αΠΙΟ: 

τεπι [γαἰγίθών, Γάςεπη οπιπίδιςΣ ΕΙ 181- 

Λία αππια ππαίεγ ορρυβία Ἰηρεάί. Νικ 
οτεάιἀθτίπι νοσθιη ἀλκὴν ποο ἵηῃ Ι9οςθ 

Ρτοξεξταιη αὓ Βωτὶρίάε. 

Ἡ9. 1268, ο6. []ζαὶ τἆθλα δεινᾶ, 
δάκρυά σοι γενήσεται ν Αισσοῦν στερήση 
τῇὸ’ ἐν ἡμέρᾳ τέκγου.] Ηϊ ἆπο φυοφιθ 
νετίας Πηβί]επ αὐο[επι. ΑΙτετ Π4ΓΙΟ- 
Ίαπι Ροτίας ἀεσεῦ, ϱἰαπι ἀΤΙΠΙΡΕΓΗΠΙ 
Ἑτεος]ϊ, δεά α αι θε]]ε «ωηβταυης 
Ἠσπος στεῖχ’, ἐρήτυσον τέκνα Δεινῆς ἕ- 
(μίλλης: αά ΙΔ, Δισσοῦ «στερήση τῇὸ᾽ 
ἐν ἡμέρᾳ τέκνου ΡΠοεπ]Παταπ οΏοΓΙ9 

Ψ. 1905. 48 αἰέετττο [οἱ]ιαίτα, Δί- 

ὂυμα τέκεα , Ἰπηυίε, πότερος ἄρα []ό- 

τερον αἱμάξει. Ιπ Που φὐοθμε Ίπεια 

{αρββθτε ἀεδιεται Μαπιίαδ. ΕΒιῶτα- 
τεα ἵαπίο ]μέυ{ ΊβεγγΊπαε 4ΝπΠα ΡαΤ Επι 

τε[ροπάεπι 2 νετε ἀῑσίειτ Ιη 1 τοαβῃ 
να. 6ο4, Ὡς ἡλὺ δάκρυα τοῖς νακῶς πὲ- 

πονθόσυ. (απίετις ἂ Αἰπρίις ΙαηβεΏ- 

ἆα οεπ/[πεγήπι Ί[ῃα: ὡς ὁ κίνδυνος μξ- 

γας, Ἱκαὶ τἆθλα δεινά᾿ Ετ αυιά, οὓ- 

{εετο, τά Πρπίβοαουπι [εαπεπίας 

ἑάκρυά σοι γεήσεται" Ιαεγίπάς η 
Ὄετωπι ὃ Ἱωτπρί Γ]τειη ἀεθιεταηε, ἁθ- 

λα (τἆθλα Γοτὶθὶ ποπ Ροιυίς α Ίτορί- 

{ο) δάκρυά σοι γενήσεται. οετίαππίς 

ὀροτωπ βταπΗα ΗΝ ετιπὶ Ἰάγ)πιε : 
{επιε] Ἠος ἔοΐπε πποὰο Ιθάύστυπῃ δει 
φρίάση ἵπ Ἠε]επα πιεπιίπ! Υ. 487 32 

δὲ δεσπότης Λάβη σε, θάνατος ξένιά σοι 
γενήσιται.  Ηπ]υ5 Ιοοῖ Ιπεποτ, ὅς 9ο” 
Λλοσἱεῖ ἵη Απεῖς. ν. τὰ 14. Δυοῦ ἆ- 

2ελφοῖν ἑστερήθημε» δύδ, ιβ θανόντων 

ἡμέραᾳ". Εαεῖ]ε νειας Πο ἀμο εοπάετε 
ουίς Ῥουμίς, ὅς, ἴσυτ α1]οφ ἔεσετας., 
Ειγύρίαεἰς Ἱπτετίστετα. ἸΝουπυ]]! τα- 

τησῃΠ ταερητυτ 
Εμηρίᾶε,  πυπεῄοαε Ῥετ[οήᾶ » φυϊ 
Ώσο, [εσεάεπιε ΊἸοεαῇα, «ἴεεγε Ῥὸ- 

"φαοτίε γυ]το ἃὁ Γρεξα(θΓος-ςοΏΥςΙ{ο, 

νε]ηε πο - Ἱπάίρπος 

ώς ρΡί Νο λατ ισιν τος 

Εοτία[ῇς εταπε» αἱ εοτηρί Ιπα[ίπιΏος 
πιοᾶο: : : ιἳ 

"Επαθλα δει δοκρυά σος φεγήσετὰ:, 
Ἐν σοῖν στερήση τῃδ’ ἐν ἡμέρφ τέκνου», 

ΊΝαπη Π΄ ρατίτει εΟΗΤΠ 8Ιεοτ, ἄέγοφιε ε8- 
ππεΏ ππατες οἐπ[ετί ἀεθετες οτΏαί8, 

Ψδ. Ιστ, 73. Οὖκ ἐν χορείαις, οὗ- 
δὲ παρθενεύµασιν Νῦν σοι πρεχωρεῖ ὃαι- 
µόνων παταστασις, ] (απιετί Ιεδειοποπῃ 
οὐδὲ σοτΠΚοηπῖῖΦ, το οὐδ' ἐν, οι 
δς Βαγπεβιµ τεοερεΙΏπτ, αἶτετο [ιεἶ- 
ἀεπβιπι Οσα. Πτιπαῖαπις παπι η Α 
1Ηεἴά. Ρετρεταπ {οΓΙριάπι: οὐδὲ ἐν π. 
Ἐπιεπάατε {[επίρία Ποαοθίπωπι Ἱερίπα 
(αηπεγαγίμπι, Ἰΐαιει εκ εἶας ΟΩυσεί. 
ΜΙ{σεΙ]. Ώεευτ. χι, Ρτοὺ]. νῖ, νι!. 
Ρε ναΓἩς, ϱὐ ρτο/ῄαπε, ἱπιετριειᾶ- 
τη -πεῖς ααοάςΙπαυε ἀθππωπῃ εἰίρ.ς, αἲ- 
τεπάεπτῖ {εππρετ αἀρατεδῖε Πίς Ρετῖῃ- 
οοπηποάα πιεπτῖο οβογεατω!», αισις 
Απιίροπες ρει/οπα-, ἵη {επε ρα(τε ϱἰ- 
ΤαΠ4Ο {ΕΙΒΡΕΙ οςσιρᾶταθ, ΠΙΙΠΊΤης οοΏ- 
νεηιεῃ. ΌὈυπι υἰείπις αἀϊρις ἡῖς 
ενοσαΙτ α ΠΠᾶῖΤ6, Ποετοτε εοπ{εξϊα 
Ρυε]]α ᾳυα ταπάση {ρεείο σποτεας αμί- 
ταῇει απ/πΠο 3 9εὰ Ίος ἔογπ ἴρβαφ 
εί, ρει[οπίς σοηρταα Ππρυ πηῖηις οῦ- 
{ειναητίς, Εωγρίῖαε Ρεσσδίµιη. ἨΝο- 
βτο Επι εΠ ἱπ ΙρΗὶρ. Λα. Ίσσα 
ν. Ι943ν Ροβαιαπι ἀϊποτας Ρρὺε]]ας 
Ὦ  τεκοῦσα μῆτερ, ἀμδρῶν ὄχλον εἰσορῶ 
πέλας' ὃς , Διαγαλᾶτέ µοι μέλαθροα, 
ὁμῶες, ὡς κρύψω δέµας' βς Ο]γιᾶ- 
πιπεβτα ς Οὖὐκ ἐν ἁβρέτητι κεῖσαι πρὸς τὰ 
νῦν πεπραγμένα, ᾿Αλλὼ µίμ»', οὗ σεµ» 
φοτήτος ἔργ0Υ. 

Ἡν. 1275. ---- μὴ πρὸς ἀλλήλοιῳν 
θανεῦ. ] Οαοά Ιπ φπαίμο; Οσο. ἵπ- 
νεηεταῖ ν ἀλλήλοῳ τερο[Ηςτ Κἰπρίωςς 
36 Ἠ]ος 4µαταοτ, ἆμο [,εῖᾶ. ὃς Γ]ογ. 
ΦοσεάυηεΣ νεταπι Ἱεξίοπεπι ποδίς «ΐηπ- 
βίι εκἰϊθυῖες οαὐῖα ἀμαΙεη ΠΕΠΙΕΓΗΠΙ 
τοφυ{Γ] Ιμά!σαῦαι; Γεὰ ος εταξ Ιεν]ςΣ 
4ητε Λἰπρίωη νυ]ρατα Ιεέβο, μὴ πρὸς 
ἀλλήλοις θαγεῖν, (τασα ποηῦ ετατ. Πα 
αδ]ίδ απἰτεσί5 ἱπιαένα το]οιίῆς (ωπιε. 

Σπ 



ιν ἙἘναιριτρῖς 

δη: οα[ᾳ Τεπυίτεβατατ {οσυπόσα: 
πρὸς ὀλλήλου θαγεῦν βροίἄσαι πως 
οπεά (δις εοηβεῖ, 1ἱρὸς τιγὸς θαγεῖ, πε- 
σεῖν, ὁλώλέναι , τπ]τήππα Γαας. 

σα. 1289. ------- οὖν ἐν αἰζχύνῃ τὰ σά.] 
Οοπιπιοάαπι «{ὶ ἱπτετργεταπιεταπυ ΙΠ 
Αυουῇ, Οοάΐσες; νῦν οὐχ ἁρμέζει σοι 
ἀιδείσθαι" οὖν ἔστι κάιρὸς ἄισχύνεσθαί σε 
20». οοηρτη!ε Πῖς: οὗ εεμγότήτος ἔλγον, 
1η Ιρίς6. Αυ. ν. 1144. ἵπ υττοσυΕ 
1.εἶἷὰ, 0ο. Ἱερίεατ τὰ σα" {εὰ 10 αἶτε- 
το ἀινετία Εαΐς αἀ[ειῖρία ]εέῖο: 0. 
τάδε: Άγουν τὸ παρώτα 9ὐ81Π ᾱς ἵπ 
Οοὐἱεῖς Βατοςς ΦςΠο]ο Κὐπδὶμς της: 
πιοταιαπῃ Ἰηνεηῖε: οὐκ ἐν αἰσχύνῃ ταδε, 
Έτεφαετς αὐἶάεπι γιά τάδε' βεαι Πίς, 
εαἀεπι Ἰοφμεπάί Εοιπια Ἱερίευτ Ίη Το: 
πὶς Ειγρ. νετία 1397. Οὖκ ἐν σιωπῇ 
τάµαά. µή µε Σονθέτει. Οπου α]ῆς αἱ 
σχύνην ἔχει, διρίαὶ ἀῑσίεατ ἐν αἷ- 
οχύγχις ἔχει δυρρ]. ν. 164. οαὶ ος 
ρεηΏς αὐαπιαῖώπι, οὐκ ἐν εὐμαρεῖ, οὐκ 
ὃν ἀσφαλεῖι, ἅ Επιία, ἔτεφαεπιαπιῖ : 
νεπυ/{αιη ἐν ἀνδρασι. δι εὖκ ἐν ἀγδρό- 
ει, [ρμῖρ. Αα]. ν. 945. Αἱο. ν. 723, 
735. ἐν ὀσφαλεῖ, ὅς οὖκ ἐν ἀσφαλεῖν, 
Ἠεο. ν. 89ο. ἃ Ηἱρροί. ν. 785, Τὸ 
πολλὰ πράσδει, οὖκ ἐν ἔσφαλει βίου" 
μυ]. ὁμο («οάΐςεδ «απ εα]τῖς βίου ]6- 
Ῥυαπες (εὰ βίω, αωοά εί ἵπ Αρρεπά, 
Ψαιΐο, Ῥτου. ιν, ἃ πιΡί αάειη Ρί8 
κει: ΑπιΡΜαπεΙ αραιὶ ἄῑρεῃ ΠΠ, Ρ. 
10η. Ε. ὅστις, ἄνθρωτος γεγὼς, (γος 
εχοίἀεται ἴα , πι Εαἱοτ) ᾽Ασφαλές 
σι κ«τημ’ ὑπαρχειν τῷ βίῳ λογίζεται 
1]λεῖστον ἡμωάέρτηκε. 

Ὑς, 1085. Α;’. Ἡγεῦ σὺ πρὸς µετ- 
α/χρι". οὗ µέλλητέον Ἰ Απιίροτεν ἵπ 
Ἡ, Ἠγοῦ σὺ πρὸς µεταίχμι'' εφυϊάειῃ 
ωὐβιτιΠς Γω/ρίσοτ: ἁταυς ο1ο[ε σε8- 
4{ππις Ρίυτα αµοφῦο ὀἶσετε Ῥαταητίς 
Ίοο-Ώεῃ πιοαχ οὐ]εςιΠε ρτοχίπηε {ε- 
ομεηυτίᾶ: οὐ µελλητέο». "Έειγ”, ὄπειγε 
ἐύγατερ. πτ Ἠἱ5 84εο ΡρετίοῬα Επετὶτ 1ο 
εαίῖος ριαΏσα. δεπεεα «οπιτα [019 ἴπ 
Ῥηαπίβϊ ΑΠΙΕΡΟΠΕΠ Υ. 493, ἀῑςεῃ- 

ΡΗΟΕΝΙ586Α59. 14, 

ἵΕη Εαοῖε: Ρεήδε. 0 ῥά7εης, ἕψ εωπεζ. 
(α εείετεπι βταᾶμτα» (ωπίρε[οε 1εία. [γᾶ- 
πίδις βεγγπ εποµε: ωάμτι ἔπιε εἰ- 
{5 ρεξιω ἴπβε]ίος ἴεπε, 

9, 1286. 87, 88. ------ ὃν μὶν Φ/ή« 
δω ΠἨαϊδας πρὸ λόγχης, οὗ ᾽μὸς ἐν Φάἄει 
βίος" Θοψοῦσι ὃ’ αὐτοῖς συγθανοῦσα κεί- 
έομαι. Ἰ Ὀσῖσα ταητηπι εχςερια (0/9. 
εἰ Ῥετ ΕάΠΙοπες ζετετᾶς τεςερτυδ, 
Ίπιετ νῇ 1287. ἕς 1288 πιεάίης ης 
Ιερεθαιυτ [εματίας: 
Ἂν ὁ) ὑστερήσχς, οἰχέωεσθα , κατθανῇ" 
ΠΟΠ Ίπνεπιβυς Π]ε οααἶάεπι, δι Ειωέ« 
Ρίάεις 5 {[εὰ Πῖς τάϊεμίας, αἴαιθ ἃ 
ταριςα διά {ἄπεαυαπι εοἱίοσατς, 
Ίαπι απφ πίτας Ἱεδυπι. πουυυ]]ος εἰῖ- 
ΕΙεπάυπι ἵ8πιεΠ ςεη{αΗΤε, Οοάΐϊσεβ 
πιαπ]Γε[ίαπε, Φὐοτυσ, ἀυπι Ἱερίτας ἵπ 
αἱδ, η ποπηιι)]15 Εωίε οπιΠα5: οάείτ 
ἵπ Τ.εἷά. Α, τεξε ἀεεβῇ Ίπ Ἡ., πες ποπ 
Ἱπ΄ Εοτ, ἀε ΒτταπΏϊςῖς β]ει Κἱπρίω , 
αυείπ Τα πε {ω/ρΙείο αμίάεπι τειῖ« 
είτ: Οτοίἥμη (οάιςες ἹπνεπιΠε ρυτο 
Ρατῖβίς, οποτάπ αμθτοτίίαιε πιο. 
Πῖπο αεπιπι νετίµπι εἰἰπήπανετίς, 
Οτοιίωηι [εφμί πος ἀαὐίτανί , 9υεπι 
Ειτίρίά ο[οτες νετ[αυπιφαε νυ]ρατο» 
μπι ἀε[εηίογες ἱπιρετίοῇ νΙτρετατς 
1εγεΓγευυπτατ. ὙΨετίας, Πὶς Ἱπιετρο]α- 
τῶ8, {10 Ίοςο Γπρτα τεξϊε «ο]]οσατωγ 
οὐ 
Κὼν μὲ Φθάσωμε, ὁστί σοι σωτηρία" 
Ἠ» δ) ὑστερήενς, οἰχέαεσθα, κατθριγῇ. 
Ἰηογετς, { αι μα Τίτεβαι απ. 
Τευεγιεγή. δε ποβτο Ιοςο 9πυοπιοάο 
ταγάεπι ΑπτΙΡοΠΕ τε[έέῖαε πποττεΠ) ϱο- 
το(ῇει πεπ{ατὶ πιατεχ Ὁ θμ[ρίςοτ νετ- 
πι Ἠπ]τοπίρωφ ἀεῦετῖ 5 ου1δης 
ἀυσπι [ωρετίως τεείτα(α Έοττο τεορτάα- 
ὑασεμσν Ἰπ[σῖς εποἰόειῖτ: ΠΟΠ να]άς 
απιεῃ. τε]ιέτοῦοτ Ἰηεεγρο]ατοτίς βυά]ο 
τουεπάππη ΄ εκΙ(Ιπιαπι]. δεά Πιὰ 
επιτα ουρίαπι εβ , [ρεπίςο αέξοτε 
Ἱπιπιπτα[[α πιοη ρεΏσα » γετίης εί 
Ἱπιεριος, [εμ Εοτιμίτο, Ώνε οΡρετα ἆῑ- 
ια, πις Ἠ]ο Ἱπιεγ[ετη]Πε ἀτοιπατίουφ. 
εῥοί. ΙΏ ΒΒΟΕΗν }. 471 οἱ ὑποκριτι) 
μου 3 δι 



αδα 

διὰ τὸ δυσέκφορο) µεταπλάττουσι τὴν 
λέξω. Ἱπβρηϊς ε[ὶ ἵπ δοβο[ῖς αά Οτες- 
Ι{ῃ αὐποιατίο ν, 1372. ὃς Γεαα. (κ, 
Κἰπρ.) τούτους τοὺς τρεῖς στίχους οὐκ 
ἂν τις συγχωρήσειεν Εώριπίδου εἶναι, ἄλ- 
λὰ μᾶλλον τῶν ὑτοκριτῶν' σειετᾶ Ἱεβὶ 
Ροτεγύπες τοπ ὅτ Π]ίαά, αὐοά 4ε Πί- 
Ώτίοπε ποὺ]! (Ιζωμωδὲς Εμῖε ποῦ {ζω- 
ῥῴδοποιὸς, Ἰπ αμίοας ΠΟΠ ἀ[εετηε- 
ἀἱφ Πίο ὃς αυίααε ρεςσαιυι}) Γ,γσοπε 
παιται Βἱμίατεδιω Τ. Τρ 334: Ε. 
δεά ἵπ ΕΒωτρίάρ ροείας Γαοήβαπ : 
δεῥοἰία[ξει ἵπ ΨΝεάες ν. 455, Οὐ γάρ 
τι δράσεις] Δίδυμος μετὰ τοῦτο» Φέρει 
πὸ, 
Σιγῇ δόµους εἰσβᾶτ', ἴν) ἕστρωται λέχος. 
καὶ µέμφονται τοῖς ὑποκριταῖς ὡς ἀκα[- 
ρως αὐτὸν τάσσουσιν. ἹερεπάυῖΏ µέμφε- 
ται. Ριάγημωι επίπι ἀέτοτες ηος 8Ο” 
πηίρα ομἱρα/Πε, Ιαυει ε θ6βοΙ1ς Ιπ 
νετ, 479 ὃς 48ο, 
"Ἡ δηκτὸ ὥσω Φάσγανο» δί ἥπατος , 
ΣΙ ὀόµους εἰσβᾶσ'", ἵν' ἔστρωται λέχος. 
ΜἩ θηκτὸν } ὧδε καλῶς κείται. Αίουμος 
«]μειοῦται, ὅτι κακῶς οἱ ὑποκριταὶ τᾶσ» 

σουσιν ἐπὶ τῶν β τὸ, ΣΙΥή δόµους εἰσβᾶ- 

σα, καύσω Ἡ σφάξω αὐτούς. Εποῦυθ 
Ῥσοεάεπείοις Ρειρεταῃ ἃ Γορηίςῖς 
πέχοτίθας νατίαπῃ 38ο Δἀῑεξυη «ΕΠ: 
{εῦαε Πἱάγπιως : πηϊβὶ νετίας µτεταυς 
πἰάοῦαιας Εθπ]οπίρας ἱπριτασάᾶς 
Ειηρίάεις αυτεπι , ου ο0 ᾿Η Ιηος: 
Ῥετίε, ἱπτετοίάι Πε : εἱετααε {αἱεεπῃ 
{ια [οὰς τεέϊτο Ἱερίατ {ωρτα 4Ο ὅς 41. 
Μυιατίοπες ας Ιδάετι Ἱπ δωπρίάς 
Ἠπεάεαπι Ιπνεεα ῥρτΦτεγεᾶ ΙΕΙΠΟΓΑΠ” 
τὸ Ίπ θρμο][ιῖς αἁ νῇ. ο56, ἃ ο2ο. 
Ρτοτῖς σεπετίς Ιπτετροἰατίορες 1Ώ ηος 
ἀταίπατο [αη: Ρα: νετ[ας 773 Γά- 
µονς τυράννων τς. 91ΕΠ, ὁεάξίβεγο 
πηϊπίπιε Γμ/ρεέατη ἵπ αγγοπ. Ρ. 10ου 
βιαπι εεττα {εάεπι ποπ οςςυρατο υΙάΙζ 

Ῥεϊκίω ἵπ ΜΙ(σεΗ. {Η1ρί. Νον. νο]. 
ν, ρ 7ιο. τες ἀεε[ ἵῃ 0οἆ, Εἰο:, 
ο Ριοεδεπεῖοι οοπβέϊυθς ν/ά, νῇ. 

17» σΤ8. 7οο. ------- Ραμοί Ἱπιετίς» 
ἐς Ἱεβίτογ ν. 7849 705. 
Πέκφω }ὁρ αὐτοὺς ὁῶρ᾽ ἔχοντας ἐν ερ, 

ΑΙ ΡΝΟΣΔΑΔΙτίι ων εν 

Ἀνύμφῃ φέροντας, τήνδε μὴ Φεύγει χδό- 
γα 

ἱπαυαάίιαπο ποὺῖς Πίπς ε]]]ρβπ εποϊθΏὲ: 
Ριεπε ἁἀικῖε Βιγρίᾶες ν. 949, Αὐἰτοῦ 
Ερέοντο , τήνδε μὴ Φεύγει» χθένα. ν. 
ϱ13. ὃς οὖἱ, Ἱκετεύετ', ἐξαιτεῖσθε, 
μὴ Φεύγευ (ἶια ΜΓ) χθύα, Βόσμον 
διδόντεο, Ὑετίαφ 785 εκεῖἀεισ ροευῖς 
ἵπ Ρτοπμπςίαπά! οαίοτε; {εά παπαυσάπι 
Εωτίρίάίς εβ]μετε «Ἀίασο» { αιίς 
αλα, πεάίαε {οτρεηείς: ΡερεΓίς 
αυτεπι νεΓί!η νοςαὈυ]μ[ῃ αὐτοὺς, νες- 
{α 784 πια]ε σοἱἱοσδευῖῃς [ζγἱδεπάυπι 
αὐτῃ. Πο ν. 947», 9το. Πέμψω γὰρ 
αὐτῃ, δῶρ᾽ ἃ καλλιστεύετας, ---- Παι- 
δςς Φέροντας, 4ὖάε ν. 957. 58. δεπὲ- 
σα Μεά. ν, «75. Ἠαες πο[ίτα πατὶ ἆρ- 
πα πιδεπῖῖ Γεταπί. Ἠπὶωμς ρεπετῖ α 
Μεάεα ποηπυ]]α ργῶεερίε 4ΠἴΕ 4ΠΠΟΣ 
(Πῷοε Ὠρέμ πια ο. Ρίρτ/οπυς νε- 
εδ. 1» ο. ν. αὐοομῖα νετίμς ετίαπι, 
Ρ. 5ο. ἀεβρηαίος, Παντως σῷ' ἀγάγ- 
κη ἅς, Γεπεὶ ταπτΙπι ατΌ]ιτοτ αὉ Επ 
τἱρὶάε Ροῇτοδ , [εὰ ἑ ρτῖοτί Ίος Ροίξ 
νετ{η!ῃ 1230 Ππια]ε τερειῖτοδ. Ρἰὰ- 
τα {αρετίυπῖ ἴυπῃι ἵῃπ ῃοο ἀῑαίΠαϊΕ 
ευπ ἵπ Πἱρροίγεο ὅς Αἰσεβ]άς ρτῶ/{ετ- 
εἶσι: {εά Πως ρετνε[Πρατυτῖ [8ΠΠΕΠ 
πιεπηηετίπί τὸ μήδε) ἄγαγ. 

ὃς. 1209. Αἴ, αἶ, αἵ, αἳ Ἰ Κιρὶο 
οοἷοῦη είς ρτίπυπι» οί, θομο[ία {8- 
αὐστής, Ρτο χ!ν», νετῦς ποοίδ εκΏ]- 
υυΐε Πτοριες ὃς απεῖ/ἔτορηες χν. Αἴ 
{οτιὈίτωτ περισπωµένως ἵπ 0οάά, δ0- 
Λόοειίς ὃς Ειτίρίάἠνς ἵπ νετετὶ Γεῖά. 
Α{, αἶ, Οῖδ ταπῖυπι Πος ἵπ Ἴοσο., {εά 
ραυίο ρο[ῖ Ἱερεῦαιυσ, αἳ αἶ διὰ σάρκα 
ὁ' ἐμάν Ἑ. ἵπ δορῥοεἰς Απρ. ν. 
1314, ἴπία «οἷα σοαἱπετωπε ἵπ Ππαπι 
νοτίααι , Πο {εραταηάα Ρτουτί Ἱεσαῃ. 
εως η Οοά. Κεμ. Ρατ, «Αὐ, αἶ, ο, 
αἶ, { ̓ Ανέσταν Φόβῳ: ; Τί μ' εὖκ ἂν- 
ταίαν / "Ἐπαισέ τις ἀμφιθήκτῳ ξίφει/ 
Δείλαιος ἐγὼ, Φεῦ, Φεῦ. 

«Ν6, 1291. ῶρομερᾶν Φρίκαι τροµέ- 
0» Φρέ ἔχω] Δηβραίίεωπι ἀἱπ.α- 

τΤάπΙ 



ΙΝ ΕΝΕΙΡΙΡΙς΄ΡΗΟΣΝΙ56Α5, δὴ 

εταπ Κἱπρίο ἀεθεπάφ» Υοσέπι Φρίκᾳ 
(οάἱσῖους Ιεἰφεηβύιθ, ε οὐ]οι ἵτα 
τερο[αῖ το Φρίκάν' ΤΠ εοτά ε[ιετο 
Γηρτα [σήριαπῃ Φόθῳ΄ αἱία (σπιεΏ ο4εῇ 
Ἰπτετργειαῖο, νηὶραῖαπι αΏτε 1εξο- 
πεπι Γρεξδης: ἔνσρομον ὀρθίασιν τριχῶν 
ἔχω, ἤγευ» ἔμφοβο. δορὺ. Οεὰ. ἵπ 0ο], 
γ. 1469. ἐς ἄνρον Δειμ’ ὑπῆλθε κρατὸρ 
Φόβαν. αἰεετοπι Ιεείοπεπι εκ εὐ[εῖς 
δςΠο]ής ετίαπι ετιίε δι βἀρτοβει Λαϊ- 
τετίω: οµ.πα ας {εζεΓεΓ. ως ἔμ» 
γριά επεσεταπε: ἵπ Ττοββη ν 195, 
αρχ, ψυχὰνς Ἐκπληχθεῖς ἦλθον 

ρύκα. Ν. 1926. Φρίκή τρέµουσαν Ἱο- 
Πῖ5 ν. 897, Φρίκᾳ µατρὸρ, πει 1α- 
γή. βυδαις Ἠῖδ, Τρομερὰν Φρίκαν ποῃ 
{ο]Ηεἴτα[Πεπι : «πΗβαίγο Φἰάυπὶο θά- 
Άπσσα ἀῑςίτατ τρομερή Θρικὶ χὰρασσο- 
ῥάἠ, ΑπιΠοΙοϱ. 1» 6. ΕΝΙ, ερ. 5. 
. 9. 

Ὑ9. 1502. Διὰ σᾶρκᾶ ὃ' ἐμὰνἹ ἨΗὶ 
Ῥϊαῄχα Α) ἕ νε] Α), αἵ. ἀε]επάα νἰ- 
αι δαιετίως, ὃς, ἵῃ ΕΙοτ. 0οἀ, ΡΙ38- 
τετπ]ῇα, ΚΙπβίως εἰεεῖτ, ΩΝἱ όυο ςο: 
Ία [εηυεπιία, {ς 8ηῖε νυ]ραϊᾶ, Ἓλιος, 
ἔλεος. / "Βμολε ματρὸς δειλαίας , Ί(8 {6» 
Ῥαταν]τ, Ἱετα (αυευπι Ιωτετίετις: "Ἔ- 
Ἄεος, ἔλεος ἔμολε  Ἰήατέρος δειλαίας. 
6ο, Ι.εἷά. Ἠ µατέρος ειῖδίη εχΏ]θοι 5 
Ώτετουε αΏτεπι Δι σάρκα ὃ) ἐμαν, αα- 
Όως {ωρτα [οτίριωπι σαρχὸς ἐμῆ». 

Ψ9. 1205. ο6, Δίδυμα τέκεα, πότε. 
ῥρῦς ἄρο { Πέτερο αἱμάξει. Ἰ Δίδυμά 
Τέκνα νηΙσατοητ» Ττόκεω Γαο(τμετυτὲ 
τοίως, Εἰεγβις, ΒαίεγΙ, ὃς ΚΙπ- 
Εἶωσ, νε Οοάϊοες, [ει δεπο[ία {δ- 
οαυυτῖς Πος ο ἵῃ [ εἶδά. ὅ ἔ]οτ. Δί- 
ἅνμα σέκεκ, πότερος ἄρα Ἠέτερον αἱμά» 
ξει, Ώπογωπη [ίοτωπι μίεν ΠΘΊΙε ετίά 
επιαὐτὶ αἴετμπι: δεἈο]οίϊες Δίδυμα τέ- 
χεχ ] Τοῦτό τις σολοικισμὲ» ἡγήσαντο- 
ἔδει ο ἂρ εἰπεῦ, λιδύµών τεκέω». παξῖΟ- 
14 Όοάεκ εχμίρει Ααρυῇ. {λαρίοεπι 
ΠΟϊ [οἱοεςίσπᾶιπι βησέὔαηε, αἶιετυπχ 
Ἰπ σα{ὰ τεξο, Δίδυμω τέκερ ἵΏ χότε- 
ρ0ς ΔἰΤεΓΗΠΙ, ομ]ως σος αέτερο ετηῖ 

ἱρ ΕΙοτ, 0οά. Οεπαίπαπι εῇ Σέτερος, 
ποῦ νοσίη ΡΙΣΟθάεΏ(Ίκ Τέκεα {ΟΥΠΙΠΙ: 
{εὰ αρηϊβεδιυπι [ρεξίβῆδ ΙΠΟΓΘ {8118 
υβιαίος Ρροχήππῃ ἂςσεο]ε 1]αά Ρ)4- 
Ἰοχεπὲ ο «Αγόρῥαμ! Β]μιο ν, 403 
τέκεα θαμί’ ἐπαναβοώντες βληχώμιφοί 
τε ---- µείροπάἆει Εοπείζη, τέκνο» 
Φίλε, (αἱήμαςθί τέκνου ἄλαστε' ο υοᾶ 
Φµίάαιι εποιαῇε πιοηυ]ε ΡοΙΙΠ. Ὦ. 
ἘΕιύπέεηίω Ἱερι1. ΟΕ, 1, Ῥ. 14. Ἠσ- 
πποτίσα σο]]ερίε Τὸ. Θαἱαξεγ. Λ. Μ. 
Ρ.ο χι], Ὦ, 448. οµἱ16 ΕΓΤΟΤΕΠΙ 30 
Ρεγ[εαυα:1 Ρίυτα ἀεάειαῖ Ἠεη). διερῦ. 
ΔΡΡ. ἆε Ὦ. Α. Ρ. 112. Βηαιδήνη, 
νατιῖφ Ίη ]οσῖᾳ [εαυυτις, Εἰρυτατι οτα- 
εἶοπί Ειροϊσατι νοσ8: 1ε/2υπαΧ ϱ. 
178. ουἱ ρ (831. ΒΡΙΤΑΠΙ «ΟΠΙΙΠΕΠΙΟ- 
τς, ΣοιέΥΟ αοθαε ἔτεφυσηταϊαϊῃ ν 
Ύυα ρο/(ωτ Ἑμηρίάε: Δίδυμα τέκεα πό- 
τέρός ἄρα Πότερον αἱμάξει. Νο Τη ασ 
Ετσατίοπε [απεµπ εα{ως ]ε τεξα9 
αΦΒἰῦετυτ ρτο {εουπάο: 109: Ἡ. 
ν. 306. Α, ν. 81ε, Ο6, Θ, ν. 161, 
Οὐά, Σ. ν. 04. Ἐν Υ. 930, Ώ, ν. 482, 
ΦορῥοεΙς Απρ. Υ. 51. ὃς ν., κών 
Ειτίριᾶας Πες, ν. 1193, ΗΙρρο], ν. 
ἡ δο, [εά ἃ ἵπ Απ] ους Ιοηπεπάϊ 
ζοἴπιμ]15 ο ἵῃ αμδυς «α{υῖ τεξϊο μὲν ὃς 
δὲ ΏΟΠ Γαυμυραπίμί, νε]υταρμά Ηοπι- 
1. 5, ν. οτι. "Αμϕώ ὃ’ ἑομόω, γε: 
ῥαρώτερος ἠεν ᾿Ὀδυσσεύν, υβῖ [οὐρΠΠε 
Ῥοϊμεταῖ, πὶ Γστπησπι αἰτετατῃ Α4ΒΤΠς- 
ει, "Αμϕον δ' ἐζομένοι, Βι[αϊδίο 
ποιαπῖε» αὐϊ ππ]]απι ποτ ]οσςοτΗπὶ 
Ριβιετιοϊῃε πιαέσπ: ΟόνΠν 1, γ. 
461. Ἑλήσντες ὁ) ἑβαιὸν ἀπὸ σπείονς τε 
καὶ αὐλῆς, Πρῶτος ὑπ' ἀρνεκῦ λνέµη», 
ὑπέλυσα ὃ' ἑταίρονς, 

νε, 1297, 098. Ἰώ µοι πω» / Ἰῷ 
Ζεῦ, ὦ γᾶ.] δὶουιϊ Θτοῦις ὃς Βαγ- 
πε/. πο υπο ἀσᾶυ νυῖραταης, Ρα- 
πεπάα οεη/[οσατ ΔΒαΠεγΙ ἀεάεταπε 
απιε Λατπε[. Ρ]ετίαιε (Ἰῷ μοι πόων | 
Ἰὼ Ζεῦ, ὢὢ φῶῷ,) ἐμογενδ δάν. 6 
ἀμοῦυε (τα οοἶἷα Εεοῖι Κἰπρίμε, ἸΜα- 
ετίομ(η {εοαατς, -------' ὅιοὰ ΒΙΟΣ 
δα ερίτωτ ὰ Ἠκά,, ὁμογοᾶ πηή 

τος: 



8βά Α Ὁ 

Ῥτοσ/ως εἴδίε ἱπαμαίευπ]: Ατε]εὶ ἀἰσιτπίε 

εὐφυᾶ , [εά πο Ὠοτίεπ{ες απίάεπι ας 

εὐγενᾶ», νεὶ ἐμογενᾶ ὀερὰ2" νετΗΠΙ όμο- 

φενέα" 18 πβίπαΙε {ο Ῥ]επο {ερτα 

τοσετίσηπτωτ ἵπ ΠποΏυϊπεηιῖς Ὠογίοίδ 

εὐγενέα , ἑμογενέα » εὐσταθέα , αὐτοτε- 

χέα, ἡμιτελέα» ιο. {0 1.εἰδαπὶς «ο- 

ἀῑσιρις τερετίευτ ὁμογενή γυἱσαταῃ 

ε2ίπεΏ , Π Οοάΐσασι πἰεῖτωτ αμέτογιτᾶ- 

τος πητατὶ πο[πι: ποῦ αΌ[ωτά μαι εί 

ω(ρίσατί, ΓτασίομιΏ ἵπ σπε]εηᾶ οΏο» 

τίσα ΡΠοεπίΠατισ ΡετερτίΏαπη ἴπ ποῖ- 

πώ] οχρηϊπιὶ νοἰαῖῇε ρτοπωποίαίο” 

ποπ: ἆὲ ΡΠοεηίς απἲΙ(υ ας 5σΠο[1α- 

Ώεε ἵη ν. 408, εἰ καὶ Ἑλληνικῷς ἐλά- 

λουν, ἀλλ᾽ οὖν ΥΕ τὴν πάτριο» ἀπήχησιν 

Σσωζον τῆς Φωνή». Ἰθίάεπι {ειπε Πε]ε- 

πε «δορῥοείεᾶ Εαϊςιυῖ Αάκωγος ὀσμᾶσθαι 

λόγουι 

τς. 1494. Φεῦ ὁᾷ, Φεῦ ὃδ] «Αἱάμς 

νυΐρσατθε; Φεῦ δή. Φεῦ δή. 4.1επῃ 1Ώ τ]- 

τηα Βα[]. (δαυυτας ε[ῖ Ηετοαρίω ς [εά, 

Θυοά ἵπ Γεουπόαπη Ἰοαππ. Οροτίτις 

τεσερίε, Φεῦ γᾶ, Φεῦ γ' ἀείποερς 

εχρτε[εταπε ἂά ΟγοΗμ ν5βυς 2 πις 

επῖπι ἁμάμπι Απίε βατπε[. τείευετᾶτ 

απτἰαυαίη, «ΒαϊΗεγίο αμοθαο Ριοῦᾶ» 

ταἩ  {οριίοπεπι, Φεύ δῶ» ΦφεὈ δᾷ᾽ 

α υα!ῃ 6οάΐοες εχΒίθεπι (ηταῦσίᾳ. 

Ἠ]ου. ἃτ υτετας Ἰωείά. η 4 ποτη δ]- 

τετο 7 αἀροίτωπ. Όυσὰ ποπηυ[]ο5 

Πίος Ἱεριβα πατται Βαγπεβις, Οὐ δν, 

Οὐ δᾷν, ποπ Ρεν ἱεΓΓάΠΙ» εΓέπίαΡΙ: 

Πἱς ὅτς, [οἶϊμδ, μϊ Ρυτο, Πάς πΙοτητ 

θα. οδίΠὲ, ααὶ Ργῷοερίοτεπι 1ο. 

Ἡατιωπδιπιν υς Ρμοεπήίζας εχρ]ίσᾶη- 

τοπη, πο Ε Πεοσπίευπι ες Εἰά. ἵν, 17» 

Ο0 δαν" τεᾶο οουΜετεΠῖεπ » ΓοΤΙΔ[15 

αυάίσται.  [ά 5οβο]ῖ5 δὰ Ρῆοεῃ. οοἱΠ” 

Ῥλτοίως ΡΟΙΠΕΒ Δυημήτηρ' νἰὰἀ. Μεπᾶ- 

δίμς ἵη 1ιαἔτι. νι, Φ. 147. ΙΠΙΠΙΕΠΙΟΣ 

Πωίως Ιοοί Οἱ Γ) γπαιά Δηϊπαάν. Ρ. 
5ο. η «ερ. Εµπιεη. Υ. δ44 τεβῖ- 

τᾶῖε, Φεῦ δᾷ. ἵπ αἹτεταπι {6ΠΙΡΠΙΟΠΕΠΙ 

πιίπαα Πποσταηῃ Φεύδα {επῖρτυβ ΤαΙΠΕΠ 

Ἑτπιοιορὶ Όοχοκ υπ ΕάΙιο οοπ/ρἰ- 

Τὰς Ρ. 69 8" ΣΑ λευάδα, εἴρηται ὡς τὸ 

ο. Ε ολ ταν νε 6 

Φεύδω" οἱ γὰρ Δωριεῖς τὴν Υ9 Δάν λέ- 
γουει καὶ δίαν (Ἱερεπάμπι ΡυῖΟ κατ’ 
ἰδίαν.) ὡς καὶ τὸν γγέφο» Ἀγές»». Φεύδα 
οὖν Φεῦ ΥΠ. υ]εῖσια ἀερεητι! δδμγςίο: 
Φεύγη, ως 10 Εάά, νετυ[ής, 1π 0οάἱ- 
οε {ετίριαπι Γ Οτο. ᾿Αλευσδχ τάηαμαπι 
ἀϊνετία Ιεξίο ρτοβατ ἴπ δοβο]ίι αά 
«460. Ἔτοπι ν. 57ο. υδῖ νμίρατυσ 
ἄλευ ὦ δ8" ἵη αἱ Ἱερεῦαίυτ, {ου 
οετίε ἀεβεβᾶε: ἅλεν ἆ δᾷ: αἲ Ἱεττα» 
Ῥτεςος » ανετίᾶς, ΝεΙΡΟ(ης ε[ῖ ἵπ ηῖς 
Ατπαϊἁμε Απῖπι. ρ. 181. ΙΒ ποταπι 
αρυἀ Ηεγεθήμη Ἰηγεπίτατ: πειπίπεπι 
επίπι Ώμο ατβίετοτ τε]αιωταπῃ» αιοᾷ βο 
{οήρτυπι Ἱερίευτ ἵπ Η6/γεβ. Γανρείῃ 
δᾷ , κεφαλὴ , Ἡ παιδεία παρὰ Γαραντί- 
νοι. Ἰπάμς Τατεπιίποται  Ἰειτῇο. 
παιδιὰ τεέτα {οτὶρεπεῖ  ἀῑσίεατ Ἠίης 
Ταυρείῃ δᾷ. ἀε Ι,αὰ. Οτ. Ρ. σο. Εαεῖ]ς 
Εαἰ ει Ἑαυρύδα τε[ταϊΠε, 

9. 1919, 119 Τάλανὲς ὅτι ποτὲ 
µονοµάχον { ̓ Επὶ Φρέν' ἠλυθέτη». Ἰ Ρες 
Εὰά. εται τεαεριυπι: Ἐπὶ Φρέν’ ἔπη» 
λυθέτην" ἵπ ΟοάἱοΙους Ρἰετίδηαε οΠι- 
πίθης ἠλθέτην Ἰηνεπῖτ ἄίπαίης, αἴαμε 
Ἱη οοητοστυπι πτυ]ίε, ἔαπας (8ΠΠεΠ 
η ποιῖ, Ες {επρτΏΙη {Πο 9Γορίες 
εοἰο νετ[άπι ποηΏ τε[ροπάστες αἀεταςν 
αυα ἵῃ ρετνετία Ιεέ]οπο ααφτεῦαι 
πιεάϊσίπα: ἵπ Οαπιοιρ. 0ο. Ροβτυπι 
Ἰλνθέτην" πος ε Ρατ]βηίς εαπρτὶπηϊ ευιᾶ- 
ται Οτομμ» αὔδαιε Οοαΐεε ΡατΠετίως 
νῖάεται τεητπεπάωη, «παιδία Ιπ 
Ἡ. ο, ϱ. 19965 43. γουμάχος ἀνῆρ., 
παροξυτόνως , ὣς μοομόχος. Εὺ- 
ριπίδής Φριίσσαις, μονεμάχον ἐπὶ Φρένα 
Ἀλέτα», [οτ]ρ[ετᾶτ, ορίθος, Αλθέτη», 
υἱ Ἱεσίτατ ὃς ἵπ Οοἆ. Βαϊανο Α. Εἰογ, 
0οἀ, Ώσδει: μ2)ομµόχων εἰς Φρέν’ ἔπηλ- 
έτη». Τωεῖά. αἰτετ Ρίο ὅτεπ. Τί ποτε. 

[υνεμες αἀπιοπεράϊ {απε , πε ]α- 
Ὀαητυς ἵη Ἠπο νεΓΡοτΗπλ {οτπα, «ὐξ 
Ὠοξεῖς αυοφίε {ταυαἰ Γοϊξ. Οαοά ο0- 
1ο ριαοεάεητ! ἱερ]εατ αἱμοίδετον ΕΙΤΏπι« 
νὶς αἀπη]τείε Πρηϊβσαιωσα» ογιεπἰαδἰές 
ναὶ εγµεπίαδιωπ!» [εὰ ἠλυθέτην τΑΠΙΙΙΠ 
ἁἰτετυπὶν Ὁεπεγιπ. η Εμ, Αἱς.ν. 

σοι, 



ΙΝΕΥΕΙΡΙΡΙΣ ΡΗΟΕΝΙ559ΛΑς. 

«δτ, Ἰλλαξάτην ἵπ ἠλλάξατον Πιηϊθῃ» 
μπι ε[ῃ: Πο υὺῖ ρεεςαῖάπι» αἱνΙ 
ζασι]ς οοιήραι: ιά ἔοτε π]ηις, 
υοὰ ο{ί ἵπ “4ε[ερΙἱ ΟΠοδρῃ, ν. 409: 
έμνησο ὃ) ἀμφίβληδτρο», ᾧ σ ἐκοίι» 

σαν. «οτι]σεπόμια ΡρΗίο: ὦ σ’ ἐκομέτην 
«ες τεεογάσχό, αμ Οαεπιπερίγα ἓδ 
4εβο [οι τε ἱτιίάιτιμῖ : 1 5 οΏοΙ1ο νο- 
τ6ΓΙ αρ. ἄίρεπ, κν, Ρ. 605. 5. 4ε Ηα- 
πιοάῖο ἁἰσῖιατ ὃς ΑΠΙοβΙτΟΠΕ  ' Άγδρα 
τύρα»}ον Ἱππορχον ἐκδιέτή», 

Ὃ9. 1419 13, 14. Ἰαχὰν στεναν- 
πὰὸν, / Ἱνελόμέναν γεμροῖς / Δάκρυσι 
Θρηνήσω ]. Νυ]ραιᾶ, στεακτὰν ἱνχον / 
ΊΜελλομέναν᾽ νεκροῖς { Δ. 0. ὐπρίις, 
Δὐέτοσίταιε Οοάΐσυσπι, αἆ οοἷα βτορίες 
ἀσσοπιπιοάαν]τ, ᾿]αχὰν στενακτὰν οταε 
ὃς ἴπ υτγοφς8 [ιεῖά. πες ποπ ΕΙΟΓ. [εὰ 
Πΐττες Ορ44. Ργῶίστεα Ρτα Εετεῦαπ{ν]ς- 
λομένα» νεκρΏν. Ηος Βαγίρίαὲ ΡΏπετε- 
ϱπτοϊῇσια ε 0οἆά. δοβο]ίοτυ!ῃ αἰτοτο[ῃ 
εχηίδεε Λαρυβ. Οοάδχτεέῖε (ορίαπις 
ἸΜελομέναν, ἀντὶτοῦ µέλουσα», ἡ ἐπιμε- 

λουμένην τῶν νεκρῶν καὶ θερωπεύουσαν τᾶς 
τούτων ψυχάς. Βἰοταπάο ἵβγεπιτη εάᾶτ » 
ππογίμος Ροπε[απίεπε: μελομέναν γεκρῶν, 
πποτίος εγαπίοη: Ρίθτετ οειεΓὰ ]1ρ- 
ὑτίς οι]α(ῃ οδΠΏΙΙΙ6Πᾶ Υέρας ἐστὶ θανόντω». 

Ἡς. Τ914. Σχεδὸν τύχα πέλας Φέ 

νου} ΝΟ ἀἰδρ]ίσες Φόνος , ΡΤουτ] 6ΟΓ- 
τεχέται νϊτ Βπιδίεῦς, αὐεπι δεα[ίρε- 
γωπι νοςαῖ Βδιπεβις. 

να, 1115. Εροεῖ φάος τὸ μέλλον 

Οωία Ρε ρτίπης (Παρα βοΠυαῦας 

οοιτορτα!Ἡ 
Ρήπιαπη α “ἄε. βογίο, ἀείηςορδ 

Οτοιίο Εαΐςι ἃτ αὓ αἰῑῖς, δαλετίο 4ο 

ας, περοβτύπη. Φχος Πίο ε[ Φσςν- 

νής ἡμέρας τὸ 39» σέλας, δορῥοριὲ αἰ- 

ἔπι ΛΙ. ν. 367. τοὐπιὺ σέλας θεοῦ 

Ἱεσίτας Ἰη ΕΠΕ ν. αλτ. (αν. Ἠ. Τη 
Ο5ἱ. ν. 831: ὁ ὁ) νέο Φάεα κείται, 

φουειι ἀῑετ. ἐν ταυτῷ Φέγγει, εθάεηη 

ἀῑε. επ ἵπ Ειωρίαϊς ΕΡΙΡΤΕΠΙΠΙ, 8Ρ. 

ἄἱδεπ. ΤΙ  Ῥ. 61. 6, Ὑειίάσι Μεάεε 

Ῥιο Κρύει, τεξε Ιρινεῖ 

96 

45ο, Πϊ σ' ἡ πιῦσω λόμπας ὄψετα" 
θερῦ, Βηπῖμς ἵπ Μεάσα {πο Ππειρτε(ᾶ» 
υατυ: δὲ τε [εεµπάο ἑωπιΐπε Ρίο οῇ/εη- 
4εγο5 Πποπεηίε, Ρίςίει (ΟΗΗΠΑΙΑ 
ὁρα[ίρετο Οοπ]. ΙΠ /αγγρή. Ρ. 92. 

Ψς. 13109 390. 'Αλλὸ γὰρ Ερέον- 
τὰ λένσσω τόνδε δεῦρο συγνεφ] Πηρὸς 96ό- 
µους στείχοντα" παύσω τοὺς παρεστῶτας 
γόους. 1. πο φμοφυε Βατενῖ (οάΐςεφ 
ὁι ΓΙΟΥ. }όους εκ[ήσευε, ααοᾶ ὁ ἀπο» 
δα. Βεϊταυπίοῖς εδἰάίτ Κρις, νυ]- 
Εαία Ἰεέῖοπε λόγους τεϊεεῖα : ἆνο 
Οσο. Γεώ, λέγους ἆλητ ἵη Όνε[ής ν. 
1922 υβ] τθέίας νασατΙς γέους. δὲ 
Οσάΐσες ος Ίοςο Ρισίετεα (ηοπήπί- 
Πιαίεπτ ᾿ Αλλὰ μὴν Ἱξρέωτα λεύσσω, 
ἰάεῖτοο Ῥιοῦατεπαν θυία {ς (οἷει 13 
τα ]οὰς μὴν οοἱ]οεοτς 1 τερίςυς. Οεἴθ- 
τα Ἠυπο νετίαπ) Ρτορίεί νοσεπὶν 
σπα αρήὰ Ειτίρίάρη, 10 8ριά ἀ]ίο 
{ας ΕπδηεητΒτοπής αιείρειαπε Ρεἴγ. 
ο δυτίις Να. 1 εξ. ἄνΙ, ο. ΣΙΝ. 
απ. Ηείηβις αὐ δὲ. [ια ΥΠ  Υο 
613. ὅδαπι, βοεῥαγίις ΓΠ-τοῦ. δ. 1ο 
Ἱ, Τπτν ς. τι. οί 4ὐοαυε ππ]ποταῖι 
βεπιίυπι Ετυά(ς ο μίσους [ας εῇε ἀθ- 
Ὀπειαπε ποιατα 1,απίπο ἵπ ΠΗοταῖ. ἵ 
Ερίβ. τῃτ, Ρ. 400. 4Οἵ. μοὰ μίς 
ἵῃ Α Γ,οἰἁ, συνεφή, η Εοϊειοπίους εἲ- 
Ίαπι Πῖπυς ασομταςῖς Ρετρεταπι [οτίρ- 
τω Ἱερίτατ, συνεφὲς [οαοῦ. Κάὐπίωπη 
ἀεσερῖε { Φοβεπ. 1.ἄεγΗῖ ΙΧ, 59. 

ὃς. 1320. Οἵ µοι, τί δράσω ᾳ πότερ 
ἐμαυτὲν, ἢ πὂλῳ Ἀτέγω δακρύσας 5] 1ο- 

τΊάειη Ρᾳπε νετρα οὐρβοείε ποῦίθ αᾱ- 
Ώπιετας Όεα. ἵῃπ Οο]. ν. 1259, Οὐ 
ῥ6ἱ, τί δρῴσω πότερα τὰμαυτοῦ κακὰὸ 
Πρέσθεν δακρύσω, παϊδες» Ἡ} τῷ τοῦδ’: 
Κα αιἰόάεπι ρτοτ{ὰς ε[ε πεφαῖς Γουτη]- 
τα νοειροτυπῃ (πι ιμάο.  [ΌὈοπιιγ ἶῃ 
οοάεπη δορῥοσἰίς ἀταππαϊις Ρ]ητα Πο ]]., 
ν]είηας 1Π1 νετίας 128ο. ᾽Αλλ’ ἐξε- 
ρῶ"' καλῶς γαρ ἐξήΥΥ σύ µει, ροϊυστας 
ἃ4 Ρμαπ. ν. 37. οοιπρατατΙ. Οσα]- 
Ρος αἱματωποὶ δερμάτων διαῷβερ-) 
ππειποταπτυΙ {η ΡΠώΦΠ. Υ. 872, 0) 1ο» 
Οςς ς 
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εἶει κα. Ί[τα νείατ «ο{Πβεης Οε4, Γι] 

Οοἱ. Ν. τς. ἀῑκίε αἱματὴρὰς ὀμμά- 

των διαφθοράς. δὶ Ρἠωπίπ Επετυηε 

Ειωηρίωίς ἀξῶ ρηισφααπι ἄρειοτυς 
ΟΡά; ἵπ Οοἱοπο δορθοκέςν Ροτυῖε» 

Ἐτίρίάεοταιη ἔοτῖε Εοτιαῦα ΠΠΕΠΠΟΙ » 

Ἰπζεῖας ἵαπιοτ ἵπ εβάδπι ἰΠεάϊ[ο ὦο- 
Ῥοε]θε. Β]επίμς ηῶο οορπο(ςεεΠΙῦ5» 

Ά Ρρήοβταί [Πρετεβες Λἰεκαπάπηί 
περὶ τῆς τοῦ Σοφοκλέους κλοπής πραγ- 

µατεία, Πα ςΟΙΠΙΠΕΠΙΟΤΑΙ Ειείως 

Ῥταρ. Έναηςσ. ν» Ῥ. 465. υ. Πίπς 

ξοτ/απ ἀετῖναταπι ν Ύυοά ποῖας » 4ε 

Ευτιί 4σεης νειετηῖῃ, Οεπεπς «4ἱε. 

ΡΙΙΟΠ]. 1» Ρ. 7405 19. εχεπρ]α αιο- 

αἩς ἀερίοΠπΠεΠ Ρ. 7415 ἐκ τῶν σύνακ- 

µασώτων καὶ συαγ ωμισᾶμέω» σθίσι. 

Ἡζς. 14219 90 --- Ὦν πέριξ ἔχει 
νέφος Τοσοῦτον ν ὥστε δὺ ᾽Αχέροντας 
ἔέμαι. |. Τοιοῦτο νεὶ Τοιοῦτω. ΡΙ8ξείο- 
ὕαπε Εάά,, Ωαοὰ ]]ς αρτῖως νἰάεβᾶ” 
τησ ο Ι,εἷὰ. (οά. Ε.τερο[αΐ Τοσοῦτον, 
ὥστε Εωρ. ΗΙρρο]. ν. 829 
Ἰζακῶν πέλαγος Ἰοσεῦτον, ὥστε μή ποτ 

ἔκγεῦσαι πάλι. ἵπ Απάτοπι. ν. 9755 

νυ]ραιω Ρρισίῖαε Ε]οτ. Οου1εῖς Ιοέ]ος 
τοσοῦτο» ἐσμὲν ἀλθρώποις κακώ. Ἑκ εο- 

ἀσπι 1δχο, πεο ποη ε ΡαΓί[. Ροπεη- 
ἁππι ἵπ Ηίρροι. ν. 195ο, ᾿Ατὸρ το” 
σοῦτόγ΄ οὗ δυγήσομαί ποτε ------- πιθέσθαι. 

πο ἆπο Εααῖιο ΕµεΓΗΠε ρειπιώταῖα 
τοπ αάβηῖς (απτυπῃ Γοπίρτυϊ , {εὰ ὃς 

Ασηϊβσστις νοσαῦυ]α, αμ {Τεφαεητετ 
οριάἀ νετετες εοπἰηηβὶ ποιβππιμρ ε{. 

Ἑμγίρίάαε Ίοευπι, ο υεπ) τεπευτίςοία 
ποπηΙΒ!] οὐ[ευταν]ε «4εθετοπς πιεη- 
τον τε[ρὶοῖς δεπεεᾷ Ῥήοεη. ν. 3049 

4φς. ᾷε, μῖ αἶτα πυδες βιΐοετε αὖξ- 
τοπάαϊ ἀῑεπι, «Εἰποβιε βπηζες εαππρις 
ὅπ ορεἰμῖι ετἰραι εμας. 

Ὑε, 1424. Ταὔνομα λαβὼν γεγλαῖον 
Αγιαρὸν δ᾽ ἐμοί' Ἱ. Ώε Μεποεςσεο Ότεοῃ 
αριά δἰαΐωπι Γμευ. πι, ν. 76. Τι 
βιρετώπι εοπνεπα Ιεεῖν εοείιτᾷ µε Ρετέη- 

η ((0Υεῖο εφµάεπι) οἰτιωίε εοἰαςς πηῖ- 

ἐί βεδῖε [εφετ θωπεπ (αμἰηί Α0- 

ΑΣ οστό α σι Ες 

πε 5) επι Ῥοπαπὶ αγαδ, ελοε[[α 
Τρεύαε Τεπιρία αἀἰεετπὶ : πῖ [ας ὃν τω. 
6ετε Ρατεπί. ΌὈωπι εἰνίθης ταπᾳΙβΠν 
Ἄίωπεπ οοἱετεῖΗτ , Ποε[ῖο (αΠπεη ρᾶ- 
τεητῖ ΓεΠπρετ εβειτ Λοπιεπ Πελίίε, Τοῦ- 
γομβ λαβὼν γενγαῖον , ἀνιαρὸν ὃ) ἐμοί. 
δί λαχὼ» ἱερετεῖΠτ, αἰἴεταπι Πο Τ6- 
απἰτεεπ , πε Οοάϊσμπι ἵαπιεηπ α« 
ἐοσίτατε ποπ [ο]]αταπάυπ: μτηπι- 
αὖε τερεΓΙΙΓ κλέος νε] εὔκλειαν λο- 
ῥεῖ, ὃς λαχεῖ. Ἆος ἵπ Ειγρίαις Ε- 
τεςβιμεο Μα) μὺν, θανώτες ἐν μάχη 
πολλῶν µέτα, Τύμβον τε κοφὸν ἔλαχον, 
εὐκλείον τ᾽ ἴσην. δορύοε]ες Β]. ν. τΙά1.. 
Τύμβευ πατρῴου κοινὸ) εἰληχὼς µέρος. 
ἵηπ ἡμίας Α]λοε ν. 816. ἀαοῖτες πιτηπ]. 
νυ]ρατυπῃι λαβεῖν, απ Οοαΐσμπι ργαε[ίες 
νειετιππαῦε Εάά. Ιεέο: «Δήσομαι δέ- 
σ᾿ οὐ μακρὸν γέρας λαχεῖν" πηὶμὶ αυἰάεπι. 
ἨΦο µρεηαίπα νἱάειιςε: Εεφιεπεῖης. 
Ρο νετὺα Ρείεπαῖ {ο πλεονάζει τὸ. 
λαβεῖν' ποηΠΙυΠ(υᾶΠΙ [άΙΠΕΠ πορεῖν, τυ-- 
εν, ὃς λαχεῦ πιϊ]τετ αὐμίοεητιγ. 

9. 1926. Αὐτοσφαγῇ δύστηνος] οἱς: 
ε ἀπορης (Οοθάά., αά Ύὖοςδ αοσεάιης. 
Πεἰάεπ[έδ, τοξϊε Εις ἆ Αἰπαῖο να]ρα- 
τυπ]. ΡτΟ ὀύστηνο»" ᾖἈαιετ εται δύστη-- 
ος. ΠΟῦ [ης Ἱπ {δφπεπτί 
νετΏ Ροπί πια]ίπι Ῥρᾷ τε ὀῶμα πᾶν- 
Ἰμηρεπάπα αμρρε νἰάσιατ οὐ [5 
γετία 1453. Ἐμόος τε γὰρ παῖς ες 
----- καὶ γὰρ ἐμὸς παῖς ὅλωλε, καὶ ὃω- 
µα πᾶν βεᾷ. Αεἀϊδις πέια- [εη{ας 
επ ουίτατ ν. 1451, 53. Ὁ, δώματ εἰσ- 
γπούσατ) Οἰδίπου ταδε: οοπνεπ]εητ][- 
πια «ποτας {ασάϊες “Ὡστ) ἐκδακρῦσαί. 
Υ’ εἰ Φρονοῦντ’ ἐτύγχαομ. Νο ἵη Πῖς. 
αυάεπι «4ε(εὐγίά: πο πίακωτ: 1 οη- 
Εῖπιω π. Τ. αν, ὃ 13. παρὰ μὲν Α- 
σχύλῳω παραδόξως τα τοῦ Λυκούργευβα- 
σίλειω κατὼ τὴ» ἐπιφάγεια» τοῦ. Διονύσου, 
θεοφορεῖται. 

Ἐγθουσιᾷ δὲ δἃμα, βακχεύει στέγη. 
Μο ετατ Ίη «1ε[οὐγΙέ Γγευτρο {εηα-- 
τμ», 

ς, 1421) 28 ἅ--- ἐγὼ ὃ) ἥκω µέ- 
τα 
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τὸ Γέρων ἀδελφὴν γρκίαν Ἰοκάστη» , Ἱ 
«Αἱάμς ὅς Ηεγοαρίας νυ]ραταπ ν. 1127, 
ἐγὼ δ’ ἥκω µεταστέλλω» (08) ἀδελθὴν 
Γομάστη», ὅπως, Ῥοῇεα ἀεάετυπί: 
ἐγὼ ὃ) ἥκω µέτα Στέλλων ἀδελφὺν Ἴο- 
καστ»: ὙΨοεβρα]Ηπῃ ν Ὑραῖαν, αιοά 
αῑομπάε 181Ώ αοεερίυπῃ Ἱερῖε7 Ἰδογίως, 
Φαγπεβο εἰταίαδ» τοις Ἱπιρτίετη]ς 
ε Ρατιβπὶς 0ο. (επαῖπαπι Ἱπιορτί 
νετίας Ιεάῖοπεπι ε (απιαρσῖρ. β1Γπε- 
{τω Ιααάβθ[ίτετ τενοσαν]ε ς ααξ ῥρο- 
ταϊΠει εκ Οοάά. Γ,εἰάεπβρας τορειί 
«Ποἵαπῃ αἶτετ ἀδελφὴν γραῖαν ριπὺος, 
1π οἶτεγο Α. Ὁς ὃς ἵη Ἐ]οτ. Γέρων Ἱερί- 
τατ. απο πιε]ίοτεπι Πίᾷ Οοάϊσες 
ϱωπιϊπϊῄτατεπε Ιεέίοπεπι, πεπ!ῃεπι 
οβεπαϊΠει αἀεο Ἰκω µέτα Στέλλων. 
νε], Ὁτ Ἱερίπε νΙάειατ Ρείν. 7δο- 
σίιςν Στελῶν' ΦΟΤΟΤΕΝΙ ἄεοεγβίυτις Ὅε- 

Ὀφίο, Ὀοϊρίεταϊι Εοτίαη Κωγρίάες π 
Ἠεουῦα ν. 74ϊ. Ηκω μεταστελῶ» σε" 
αθῖ Ἱερῖτατ Ὥκω ὁ) ἀποστελῶνσε" ν. 500. 
Ποποίτυτ "κω µεταστείχων σε. 
56 Ειμτίρίάειπι είξ ποίῖτο οεττε Ιοσο: 
ἐγὼ ὁδ' ἥκω µέτα Γέρων ἄδελφὴν γραῖαν 
σρο ώετο Ίεηον /0γοΓΕΊΝ απιη αΤεξ(]άΠε. 
τὸ µεθήκειν Ιάεπι ο μµετελθεν {Πο {0- 
ει αὖ Εωγῤίᾶς ἵπ ἥκειυ µέτα τείο]ν], 
Αϊσε[. ν. 47. Θα. Πῶς οὖν ὑπὲρ γῆς 
ἐστι, κοὺ «χθονὲς κάτω» Α7Τ. Δάμαρτ) 
ἀμείφας, ὃν σὺ νῦν ἥκεις µέτα. ΕΙΟΥ. 
Όοά. Ίτα Ἰοσῦί ῥταξετο. δυρρίῖς, ν. 
στο, ἡμεῖς ἥκομεν γεκροὺς µέτα Θόψαι 
θέλοντες. Τπ ΑΠάΤΟΠΙ. ν. 1105, ΡΙΟ 
τίνος ἥπεις µέτας τεέτο Ἱερῖτατ 1η Ε]ογ. 
τινος ἥνεις χάριν. Αά ΡΙΤΙΟΤΗΠΙ ΠΟΓΙΠΙΠ 
1π Αἰσαεβ. ν. 67. Ῥὐρυσθέως πέµψαγτος 
ἴππειο µέτα Ὅχημα' ν. 453, μοτο, 
ποῖ πορεύγ, ααατεητί τε[ροῦάεῖ Ηετει- 
1ε9. Θργκὸς τέτρωρο) ἅρμω Διομήδους 
μέτα. {μεδὶ Ιπνεπει ἵη Μεὐεᾶ ν. 5. 
τὸ πάγπρυσο δέρας Π]ελίῷ μµετῇῃλύ»" 
Τυροετί Εἰά. ΧΙΙ, 16. Αλλ᾽ ὅτε 
τοί χρυσεῖον ἔπλει μετῶὼ κῶας ]ήσωγ" εᾱ- 
ἀεπῃ ν] ΡιωροΠοπεΠη αὐβ]ρυ]εΙπ Γ[αι- 
᾿δικοῖς, Ἀον μὲν κὐπὶ τὸ χρύσεα μᾶλ) ἕνε- 
κεν σέβεν Βαν, καὶ Φύλακον νεκύω» πξ- 

3δ7 

δα Ἐέρβερον. εκ 6οἵΙΏ αἶέετο δὲ (1ρεσ. 
Βυυσι (αΠα11, 

Ὑ9. 1329. ὅπως Λούσῃ, προθῄταί τ’, 
οὐκ ἔτ' ὅτα ποῖδ’ ἐμόν.] αἱ αὐίμαῖι (α- 
ἆανεν ία ΠΙΗ αἴφιμο εο]]οσοῖ, Πο Ιαπιπε 
σιἱεἰπηπι ταοάἁΙἁιΠε ἆΙγεβπιαππις ΠΙο- 
πυῖς, }Φοτῖως Ὁ. Τ,. π, ο. Χκ, ου 
Πὶ τεξε οοπτυ]ε ΗΠεευδα ν. σί3, 
ὧς ------ Λούσω, προῶμαί ϐ', ὡς μὲν 
ἀξία  πόθεν 5 ο Ἱπ ἀποῦις Ἱερίατ 
Οοὰᾱ, Ι.εἴά, ρτο ἀξίαν' Ότεταιε τ]- 
τάς Εωπεὺτίς ρτοιτίτυς εΠς ΠΑῖπης Ρεῖ- 
νυ]ρατα «πε {[οτδίς Ώε/. Ηεγαϊάωε 
ΕὈ]ετεβ. 1, ο. ΧΧΥΙ1. 

9. 1939. Τοῖς γὰρ θαροῦσι χρὴ] 
Ψε]ωεῖ ἀῑνετίαπι Ἑκιιοπίς Οτο, Ιε- 
«τίοπεπ Ρἰετβας οΟΠΙΠΠΕΙΠΟΙΑΙ: Τα 
γὰρ τεβνῶσι χρῇ. πος Ἱερεται ἵῃ 5ίο- 
’αεο (τοηϊ ϱ. 515. (εΙπετΗς ρ. 620 
1. εβεπ ἀεάθιαςε, οὐ Πίο νη]ραῃ- 
τασς τοπ ἵηπ Μ{. τερετεταε τετ 
{στῖριθ. Χρ» Πίο Ιοςῦ(Ώ Πποη Ιητεπῖς: 
ή “θμγοῦσι (οὐΐσες «οπ/ρίταπε Ευπρί« 
θε]. 

σε, 1931. χὐόιον εὖ σέθειν 
θεό. ] 16ει ΤΠ «ίοβαεο ποπ α]ίτετ ας 
Ἱη Ἐάά, {[οτίρετειΙΓ», ὅτ ἘοτιΣ[ῇῇς ἵῃ 
Οοάά. ΜΠ, χθόνιον εὐσεβεῖρ θεόν, Ἠ8ο 
ἵη Εάῑίουε, ϱυξ εοα[μεταπί , 1η ἀῑο 
{εραταν!{ εὖ σέβει. Ἠοο ΠΟΙ τε]απι ετῖ- 
Ρὶ που Ιπαά]ρπαδίτατ Αυέϊογ ΕτυάΙτί[η- 
πας Εχετεϊται]οπίς ΟτΙίςαε ΜΙ[σεί]. 
Ου Ἱπίετιε ο]. ΙΧ, Ρ. 418. Ιρίε- 
πει που ἀἰβπτεραίατ α]οῖ τεξτα {ογ]βὶ 
ἀἰνίβς φοείδις, εὖ σέβειν, μπι 8ρυἀ 
“εεὐγίαπι, τοπ ἵπ Ειτρίάείς: Ἱπ 
Ἑκεετρτίς τοι Ῥ. 5ο, νε]αι Εμγῖ- 
Ρἱά8, Ῥ. 467. νε]ατ Ἱποειῖ Τταρίοί 
ἀπο Ἱεριπτιτ Γεπατί! : 
Δ. Τίς ὁεῖ θεοὺς σέβειν σε κατθαγούµε- 

20Υ5 

Β. Ὃ ας οὐδεὶς κάµατος εὖ σέβει» 
εθὺύς., 

Φαγπεβις σετιο πείςῖ[ε ησς Πς {οΠρι8 
ζςςς,2 ἤ- 



6δδ ΑΡ πο π τε 

αρε Τρίο ΠΟΠ ἵπ Τάἰ- 
τἶοπε στου 119 εἰ] ἐ ἐ Ἡ (.0- 

πιοάο Ιανερῖ Ώσε αα[επᾶα Γοῦσατα, 
Ρ, οο-.4.. ας Γοπᾶσίορ 1ος λιγῖ- 
ρίάἰς εβὲ που ἁποίιο: Π4Ποἱοῖ 

ἴοπι, (ης επί ππετα ταπτάΠι εἰ Π8- 

τιο]αείο) ες Βμείρίιαἰ Ραϊαπιεάε ρετῖ- 
το ἄταμε 1 εοτΏπι α)ἴετΟ πΟΠΙΕΗ 
τεροποπάσιη επ Ῥαἰαιπεάε 1οᾳυεητίς 

Ἀρατπειπποηί5» εμίω5 }η Αμείο», ΙΒ 

ἡ[ία {εάς παπα εοπηπποάο » τε[ηρῖα 
{ωρειβηξ ν ἄίᾷµο 34εο {οτρεπόυση: 
πα, ᾿Αγάμερήο». οὐδεὶς κάματος εὦ σξ- 
βειν θεούς. ΕἘ Ρα]ασεὰο Ρρειίευπῃ, αυθὰ 

εῃ Ἱπ΄ οἰούπεο Οτο Ῥ. 371, {οι{απ 

Ὀ]ναις ἀἰάησωις "Αγσμδ νο», ἀγθρώ- 

ποισι παντεῖχι τύχαι ἸΜομοὴν ἔχουσι' 

Ρισιετεα [ο] δίταγ εὔ σέβει 1π 

ἘτεςΠιρεϊ ρτᾶεεριῖς Ειτίρίάείς 0Ρ. 
ΦΙοῦ. Ῥ. 17 9πῶ Ὠυπο Ιπιβέῖα τε]ίη- 

αµαπι, δἱ ἀεάῑτ “4ε/εὐίως Τη Βαπιεῦ. 
Υ. 1025. μετοικίαν εμή» Ἠώ σερεγτες' 

εὐτ, οὐίοστο., οτεἀετέπιΏς ευιπάςπῃ 1Π 

Αραπ. ν΄ 916, ροία Πε: Ἐν) ὁ) εὔσε- 
βοῦσι τοὺς πολισσούχονς θε2ὸς2. Πιεᾶ ου]- 

ἀεπι {οπιεπεία [ογιοεπάσιη ν ως 18 αἱ- 

ΓΕΤΟ οσο». εὖ σέβενσι' αιῖα Πο Πτι- 

έτυτα Ροβα]αε: Ηζα ταα. ααοὰ νεὶ 

Ἰωπέτα νεἰ ἀῑνμ]ία Ἱεβοήτυτ » {οἱ15 Ίπι- 
Ρυιατί ἀέρες Εάῑοτίους, ἵπ ΔπιΦμΗΠ» 
πι Οοάἱςίξις υπο εττε ἀιξῖα «0Π- 
Ἰαπέα. Ὑυ]ρλιυτ ἴη «4ε/εὐγ1ὲ δµρρΙίο. 
ν. 10259 εὖ θάρσει, οί {οτοεπάαπι 

εἴοι εὐθάρσει.. εὐθαρσῆς ὃς εὐθαρσεώ τε- 

Ῥετίωτευς η Λραπη. ν. 939. ὅ ΈΠεὺ. 
ν. 34. εὐθαρσῶς. ἵη δαρρίίς, Υ. 357. 
αι νοιίας τεέίας Ἰεσετειητ νυοτίαὶ 
οσα [υθίεδης, οµαπῃ 10 ία {εὰς. Ὁ- 
{ωτραπτυγ εὐκρωεῖ ὅς ὀιενκρωεῦ" ααῑ5 
αππεπ πεσεῖ , ῥρεΓΡεῖαΙῃ εν κρωα2τὰς 

νε] ἐθερώαντας αρμά «ἀρο]ίοπ. ΚΡοῦν 
{οτῖθί {, ν. 156. ἃ αἰῖΌι Φ νοςες αἲῖ- 
4υµς (πε Γεραταπάῶ ἵπ ἐὐ κρώεντας. 
Ἠας οϱὐο Γρεᾶεηες ποη εβ ἀἰεβοῖία 

ἁἰνίπαια : { τεξε {οτίρβε δωτὶρίάε 
ααοά η ἁἱδρμια(ΙοπεΙη ποη σᾶά1τ» εὖ 
έβει θεοὺς, Απ ἱιθς πος 9Ώοαμε {6- 

ενα ει Ν Ἑ  δυτ 1 

ο. {(οτσθπάσπι οὐκ ὅς ἵπ Τνουίπ΄ 
ν. 8σ. Εωπρίεϊς Ἠφο ὀμο (απτηπι: 
εκοἰταϊα {πῃπς α ντο Ὁοέε πιο, πες 
Ῥ]υτα οοΏτΙποΠεΗΓ Πας ρεηοτίς. Τα- 
τας οπ]άεπα {πρίας Ίη 68Π1 Τε α/αἵ- 
Ραϊες Ίοσὴς ἵπ Βασοβῖε ν. 4669 

Διώύσος ἡμᾶς εὐσέρησ', ὁ τοῦ Διές. 
{οὰ Ἠωηο «τεοῖς Ιχετοιτβτ]οηίὶς ΑΔι- 
ένοτ Ρ. 436. εοπίρεπάμπι τετη» . εἰσ- 
έθησ᾽ ααοά {ρΗ (απιµπάεπι ε{ὶ ας 
εἰσρηναι ἡμᾶς ἐπούισε , [εοῖέο ἠμ[Πί πος 
Οσταεείαῃι {πρτθάὶ: Ῥιβοεβετατ {οἰ]]- 
σει: 1Πάδεν δὲ τελετᾶς τόςὸ ἄγεις εἰς 
Ἑλλάδα. Ίο Πίο αιίάεπ πιΏί ομπι. 
«νΊο Ἑρτερίο οοπνεπῖτο ΡΙαΠτεο: Ἱ]- 
ρετε, ου] νετταἴεπῃ αππθο αιΙσεῖπγή8 ν. 
ποπ ἵπ Ππη[ῖασεο Ι4ΗΙΘοίδῖῃ, δεί. 
Ρευάαπι Ιπόἶςο: 

Διόνυσος ἡμᾶς ἐξέπεισ).,. ὃ τοῦ. Διὸς »- 
Ρίαπί[ππιε Ρετ/ιαβε ποδίς  Ώετηρε τε- 
λετῶς τάςδ᾽ ὄγειυ ἐς Ἑλλάδα. Οοῇ- 
αταῖς αΡρῖε., ουοὰ {εαπίτατ ν. 46ο. 
Ἰνάγκασεν" εταῖ επῖπι ητα [εῖ ρετίαθ» 
{ο πεισνάγκἠ. ου ἐξέπεισ , ο]ῖπι: 
(οἴριμπι ἐκσέπεισ, Ῥτοχίπιάπι α νυ]-- 
βατ εὐσέβησ”, (αριά ΠΗετε(οξ. ν», ο. 
6. νυ]ρατυτ ὀαπλεύσαντος' [οτῖρίετας 
υιίαυες, διαπλέξαντος τὲν β0ν. εὖι) Ει- 
γέρίάεωπι. ε[ 5 Ιπιε]]σεπάυπι ΕδείΙε. 
ἀεπίφπε Ρτοτ/ως ετἶαπι Ἠμίς Ίοςο ἃς- 
οοπιπιοάδιυπι: ὀύῤῥοείες ΤπταςΠΙη. ν. 
11575 Νέσσος πάλαι Ἱκέντανρος ἐξέπει-- 
σέ γ. Ειτίρ. Ηε]εῃα ν. 15849 
ἐξέπεισεν εἰσβηγοι δόρυ, Ὀιταπ ρια- 
Ποι,. νατυίΏ ΤΟΓΗΠΠ [6ἶεητες ἀθζεΙΠΔΠΕ.. 
Οὐτ αυτεπι [ος οί πο]ῖπι αρυἀ Βιγὶρί- 
εν χθόιον εὐσεβειῦ θεὺν, πο ε[ὶ Τ8- 
1ος. σέβει) ὅχ εὖ σέβειν θεον Πιο ππιο 
{πες [6 εὐσεβήσοι Γεπιρετ αρυά Ὑε- 
τετες Ίάεπι εἰ 4ο εὔαι εὐσεβῃ , Δίαυε 
8ἀεο πυπαυεπι, υῖ εαιῖάεπι αΤΟΙΓΙΟΣ » 
»ρυἀ Ττορίοος», αἱίοσνε Ιῆμς ὦν1, 
Ῥοβταπι Ἰβγεπίειυτ αξίνα Ρροτε[ατς.. 
.ωόφας ΟΓΦειεπῇς, ους τεσεπ[ίοτες ». 

«εὐσεβεῖν αἀμίθεκπι αδεπα! ν/τιωίεΣ-Π]- 
ΓΗ. που {αςῖς οὐ Ειτίρίάεη: νετρα 
πευῖᾶ 2 Πποῖυῦπ ΠβηΙβεβηι]8 αν 

εδ». 



τπομ να Ὁ Επτὸ 

φάλ]ναὶς τοςδρΙοἨοις Περιβίης ς νε- 
πεηρας οεῖασι Ἰτετά μπι ε[ατροίο, ὁ]- 
νοτα (ηπε σοΏοτῖ, Ομωθπιοάο νεζετί- 
ας εὐδερον αβηρεῖοτ, Τταδίξοτώπι 
Ίοσὰ ἀοοευυπες δρροσίε ἵῃ ΑΠΡ, σ, 
“ματ, ἆο. Ἔρυτν φαρ ἐστι τοὺς 'ἀλο- 
εδμοῦντος σέβει Οὖκ ὃν κελεύσαιμ᾽ εὖ- 
«Φεβεῖν εἰς τοὺς κἀκούς. «Ῥωπίρίδες θΏά 
Φοῤβεηι Τε, οι 11 Ρ. 561. 1ο. 
«δυμφοραὶ Σμληραϊὶ παρεισῳ εὐσεβοῦσι εἰς 
θεούς, υβῖ τ8πυαΠί Ιπσετεῖ Ροξτα ρατς 
Ῥτοῄ[ίατ 1Π]ας ε θογτῖΐ Γαρπεπε]. Απ- 
εμο]ος. Ἱ. 6, ἘΣΧΙ. οι. Ἱερίεατ: εὖ- 
δεβοῦσι πρὸς θεού. Βιτὶρὶάες Βεί]ετο" 
Ῥήοπιε αρπἀ «Αείίαπ,. 4ὰὲε Ν. Α. ν, ο. 
Ἅχχιν, "Ησό' εἰς θεοὺς μὲν εὐσεβὴς ν ἔτ᾽ 
ᾖσβ», εί Ιπ Βασσμίὶς πεπαοία ν. 

499 
-δυὲ δ' ἀμσθίκε, ἀσεβοῦντ) εἰς τὸν θεό». 
Ῥηπο η πιο/υπῃ «ουδ Ῥοίετυπε τ΄ 
Σὲ δ’ ἀμαβίαςγε, δὐσσεβουντ εἰς τὸν 

θεό». 
Ώνα ροτῖας οἵπῃ 1ο. ΡΙεγῶπο: Σὲ δ' ᾱ- 
µαθίας οὐμ εὐσεβοῦντ” εἰς τὸν θεό». 

5. 1415. Βέβηκ) ἀδελφὴ ε) δόµων 
ἑξω, ἸΚρόν. ] Ῥουϊ α4µοαυε Ροταῖε 
Ἐρέων, τπτ Ἱερίτατ ἵπ Α' ,εἷά, νοςαπᾶί 
Ῥαπηφαε σα[ας [αρίας εοάεπι Πιοάο, 
-9υο γεδας, [οπυεραιαττ Ὥμπο ΠΙΟ: 
πετ Οταππιαι]οί τἱρααης Διι]οῖς τς 
Φοβοῖ, Ίπ δορὺ. ΛΙ. ν. οἱ. Θτοροτίς 
46 Ὀία], Αιτ. Μ{. εχείταῖ εαπι η τεπι 
Φοβῥοείειη: Ὦ, οὗτος Αἴας, δεύτερον σε 
προσκαλω. Ππ]ίεετ Ἱεριι Βη[ίαιδ. Ἱπ 
Οὐὰ. τ, Ρ. 11ο, 38. υὈί να]ρατατ 
Φόρῥ. ΑΙ. ν. 8ο. Ὁ, οὗτος, αν Τα- 
μα ΄4Απιυς ρ]ατῖπ]ας ὦ Φίλος ποπ τα] 
ευπι αρα Τγτορίσος Ἱεριατ, [ρὰ ὅ 
σρυά Τρεοετίὲ. Εά. Τν 149. Ώᾶο επ]πι 
Άιεῖσα ποπ Ιπαρίς {μπε απαπι ἀἱα]εθ] 
ομίαςνῖδ. 

Ἡ9. 1190, Ἐὴς ἄσπιο, ἄξειν βαειλί- 
μῶν ὁόμων ὕπερ. ] ὁπρ]άς ὑπὲρ, Ὁε Τ.8- 
εηαπι Π8ρεγ, Ῥτο περὶ αριά ορεἴπιοδ 
Φεμίρίογες αΠσραταγς [εά Ποπ] 
εἰαηττ Ἰοᾳμεπα!., αμίθυς ἀἰγοτίάπι ἵπ- 

“Ὁδα δε ϱΗΡΗΜΕ ἨρδιΠοδεθη κου, 

ΡϱΗΦΕ  ἄδθλς, 

περὶ τᾳς ᾿Άδτρίδος, ὑπὲρ τῆς πατρί- 
δοὲ ''"θιδταπά ήλεπε, Ἱαρροίβιπιὺς 
ΆπαγλΙαδη}  ἀοσιῖε αἲ {ας Ὁμάι. 
πτῖ, Ῥ. 441. Ἡ. Ῥειοτθα πια Πόῃ 
ει Εμπέριώῖς, ὑπὲρ {λος αἠβίρεια 
Ἱεπία, ουεῃ νεηης ποπετροίσ]ε, [εά 
περί. "παρία ν. 458, ' Στρωμνῆς ἐς ἆλ. 
1 οὖνεκ) ἥλθομεν πέρι ν. σο7. τυρδν- 
ψίδος πέρὶ Τζάλλιστον ὀδλωεῖν, ν. 10060 κ: 
εἴ τι ΤΠολυνείκους πέοι Οἵσθ' Πς ἀεπ]σὰς 
Ῥοβτιπι Ίο Ππιῄδας Ἔπιρετ Ἱπτεπίε- 
τας αρπᾶ ϱΓηπήρίάεη περί 1ρΜς. Ταηγ. 
ν. 784. 1188. Ίτοσβη ν. 075. (υδὶ 
Ἱεσειίπις Τί πλιδίρίσι -------} Ἠείεπα ν, 
τια. Βμδξείο, αι ιοῦσει Ἠῃῆς]ς 
6τοί. Ῥ. 171, θεῶν ἐπίστασθοι πέρι. 
Αυιίβοπε «ΕἰρΓῖ]. Ρ. 455.» ἡ δόµησις 
τέκρων πέρ; (οηιτᾶν Πουξ α[ῆς, δις 
Πρίαξ «οσα θανεῦ ὑπὲρ πάτρας, Άγο 
Λαϊτία ππογὶ» ὃτ πα] ἐπεπιεΏταθτύ τς 
{επιεὶ Ἱπ ΔΙοεβί ν. τ76., Ἱορίῃτ οὗ 
θνήσκω πέρι, 9! νῖκ ἀποῖτο αῖπ τερο- 
πἹ ἀεῦθεαι οὗ θνήσκω γ ὕπερ. Νο[ῖτο 
Ίοσο”Π πσπ ρο[αῖε Εητὶρίάες, βασιλι. 
κῶν δόµων πέρι, νο]α]τε νΙάετατ ενίτατα 
{οηυπι» (ιῶεἱδαατῖρως ΙΠΡΤΑΤΗΠ), νε- 
υαπι Επηηίτεν ἀοβποπείυπι ἵη δὲ ὅς 
πέῃ. Ταμυας εαῖπεῃ ΕΠ δί ποη εὐβ]- 
πυίε: ἀμο νεγως σοπεϊπαϊ ποπηπ- 
αααπι 1η εαπιάείῃ νόςοπῃ ἀείπιπε, νο- 
Ίάτ ἵπ Ηετας][ά. οἱ , ο49. Ηο]οηα ν. 
303” 3ο4- 

γε, 1297: 18. Πως φής, νέκυν τν, 
'παιδὸς ἄγαπαζωρ ἐμοῦ, Ἱ [- οςμΟ[1]ς. 
ἀγοπαάζων τεοςΊταγ ἐπιμελούμενος" 8ἴαιε 
14 Ἱρίαπ Πσπ]βσατο νστὂυπη ἀγατῷν 
ἀαθυπι πιοππῖε Τι. Ἠεπι[. οὰ ΡΟ. κ, 
90 Ἡ. 3. ΟΜΟ0ΑΙή (ΑΠ Ττορίοῖς 
ἄγαπαάζειν Ἱπ υ{α ποπ ο[ε, πορᾶξ 
Ίετ δυπίρ. ορη{εένατ! τα]οῖα, { 4παῃ- 
«ο Όοῦες νετηβας νεἰπί «σήστυπι 
αυ ουμίά  [ασπήπιτὰδῖε, πο Ἱ]]ιᾶ 
Ροτετίτ απιονετῖ. Βατεγίις «οττῖρε- 
ἀάπι ρύτ1δας» νέκυν τοῦ παιδὸς ἅ.. Ὅο.- 
πῖςας Τι εαάατεγ ἀἴοετε ἀθοιμὶτ τὸν 
τοῦ παιδὲς γεκρ”’  Πταρβῖςο Ἱσυίε Ίπ. 
σος 2 τ9- 



φαν 

εα1ΐθαφ αγεῖου]οφ περ]ίρετα: σέκυν τε 
παιδὸς Ῥετροιαπι Ἱεβίτατ ἴπ Οοά. ΕΙογ. 

Ηὶο Φαπε ας [ιεῖάά. Οοὐ4. ἵπ 
(ρα, Ριαὐεῦαυϊ εεἰᾶΠι, τάὂ) εἰ- νετία 

δέαι, 

ὃς, 1344. Στείχοντος, ὃς πᾶν ἄγγε- 
λεῖ τὸ δρώμενο) ] Οωοὰ α Ότεευ]ο ζμε- 
τας {ωρτα [ο]ρτυίη δεπαΙηᾶΠη νοοσεῖῃ 
εχρι]εταῖ»; Ρετ Εάά. επἰπι εαῖ τεςερ- 
απ: Στείχοντος, ὃς ἡμῶ ἀγγελεῖ τὸ 
δρώμενο». Ἆὶς ααἶάεπι που. αὐ[ατάε Γµ- 
δοτίμς» ὃς εἴεξλο , Ιεπερᾶῖ» ἡμῶ ὃ' ὄγ- 

ελα Οεπυίπαπη πᾶν Οτοβίις ἵπ [αυπι 

Ίοσυα τε(ηταῖε ο Ρατβπίς 0ος. απαἱ- 

Όήσουπι «οποίπηε Οαπτ. Εἰοτ. ἅς άπο 

Τεἰάὰ, 

το, 1445. ------ τή) εἴτω µῦθο, Ἡ 

σίνας λέγους] Εχμίρεη: ειἶαπι Γεἰὰὰ. 

ἄς Ἐ]ος. Ψετ[απι Ροαπιάαῦαι οἶῖπι 

νυ]ραια αξτίο, τίνω λόγοΎ" νεταπα Ρτῖ- 

σηηπ {ο Ττασῖσο τε[ἰτηίΠε Ρυταῦας 

Κἰπρίω», {[εὰ Ί]απι ἴω ἀεάεται 6το- 

ή: πωπαιαπ Πδί οοηίίας Δαγπε- 

πω. 

τε. 146. Τρ. Οἰχέμεσθ”, οὐκ εὔσρο- 

σώποις Φροιμίοις ἄρχη λόγον. |. 1ῑτετα 

ποπ Ππυταῖᾶ», ΡεΙΓ ΟΠΙΠΕς [δάίμοπες 

τεοερίιµΠῃ ΠΟΙΠΕΠ ἀρχὴ ν π νετοραπι 

ἄρχη » οτάἡίς, αποὰ Δαγπεβο 4ποσυε 

νέπαταί 1 ΠπεπίεπΙ , οοιβιπυταν{5 ἂἴ- 

Ύὐε Ἠος πωή Ἰεετο οτεάἰάϊ ἵπ τα 

Ῥτοτ[ας πιαπ]ξε[βα. ογ[ως ο[ὲ {η δι: 

πρἰαϊς Ηειο. Ευτ. 538, Απολλο» 

οἵις Θροιμίοις ἄρχὴ λόγον 5 41είη ἵη 1ο” 

νοπι Γταροεάυπι επ α](ς {ωμοίαπις ν 

υδὶ ΜοΥ/. δυἰάπως ρεηαῖηρ {6415 Ώοῃ 

πποπιίπετας Ί. 11, 643, 17. Ψοτίωπιν 

ο ΤτοβΏη 7οῦν Τέ ὃ) ἐστίν, ὡς μοι 

Φροιμίων ἄρχα καῶν ο. ΤΤαΠΦ{απιρῃς 

Ῥοδια[ίετ 1Ώ ἁταπιᾶ Χριστοῦ Ιἱάσχον- 

τος όἡτ. Ριᾶτοτεα, Π πιεὶ τες Εωήῖοτ 

ατυϊετϊ, Ρετ[οπῶ Οτεοπιίς Ίπάιοες 1” 

τογᾶς ἵπ αἱἶαω {εάεπι Πο τταηςπηΠ(ᾶ8” 

{επι Αγ. Ὢ τάλας ἐγὼ, τί εἴπω μὺ: 

ῥο, ἡ τίας λ4Υ0ν9 5 Οἰχέμεσθ': Ἡφ. 

ΑΛΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕ ΙΙ 

οὖν εὐπροσώποις Φροιμίοις ἄρχμ λόγου, 
Ἀυπεϊ οετια νἰάεραιατ Ο/χόμεσθ”. ἴα 
εο νετοο (αοβΠεπεῖς» αἆ που Ρο. 
ππωπι τε[ροπάϊΠε Οτεοπεῖς Π]αά: οὐκ 
εὐπροσώποις ----- ἄς ἵη Ηἱρρο]. ν. 
σόθδ», οποτί ἱμάίσίαιη » τὸ μέντοι Φροί- 
µιον κακὸν τόδεν [ρεέται Ἱ]]αά Ρησάϊας 
ἐξειργάσμεθαν Ρεγπηω. Ο0ΠΕ. Ιοπίς ν. 
753 ΟετετΙῃ Φροίμια κοκὰ, 
πί {αΐῑος», «ε/εβγίως ἵπ ΤΠεὺ. ν. 6. 
ἀϊχειαι Φροίμια παλίῤῥοθα, ηαΠῃ , Ρτο 
πολυρρόθοις », παλιῤῥόθοις επιεπάαπά πα 
Ρρᾳῖθ: πο τί νοςσί5 πῶλιν Ίῃ παλι. 
στομεῦ , ποαλίγλωσσο», φαοὰ Ρυΐωχ ντ, 

164. τεἀάἷαϊς κακέφἠµογ. Ἱοῖερτα Ιοε- 
εο «4ε[εβγέ ταπτμΠάεΠΙ να]ες ας καα 
κοῤῥοθεῦ,. 

Ἡ9, 1448. Πρὸς πεπραγµένοισι ἄλ- 
λοις πήµασι , λέγεις δέ τις ] δις νυ]- 
δαυίεπι ε Ραπϊβηΐς το μπι ἀεῖποερς 
{εαυσά {ππτ Βαγπε/. ΡΙετ/. ὃς Κἰπρίως: 
ατααε τα οετίε ττοςμαϊςὶ πιοὐμ]ο Εαίς 
{αε]ςξαξαπις ἵπ ρτίοι]οις Εάά, ν]ο]α- 
τος πεπραγµενοις ἄ. πήµασι ρτα[ετεπτῖ- 
Ὃυς. Ιιεἰάεπίες Ἰήο ἃ {ε Ιηνίσοεπι Αἱ[- 
οεάυπι αἴιε α Ε]ογ, ἵπ ΠΙοταπ αἰ- 
τετο τοιίάεπι Πτεις, αὖοε Πὶο {πε 
νυ]ραια: 5 Γεἰἀ. εχη]οοι Πρὸς πεπραγ- 
µόνις ἄλλοισι π. λέγεις ὃ. τ. ΕΙΟΙ. αρὸς 
πεπραγ µένοισιν ἄλλοισιω πήµωασιυ λέγειν 
δέ τι. πε Ίος απίάεπι λέγει ἂθ πὶΠ- 
Ίο εΠ:; πιῖπις Ρτοζεξο Ρρίασες νυ]ρα- 
ταπῃ λέγεις δέτις πεφῖε ετίαπῃ ἄλλοις, 
Βορίειαϊπε Εοτίαῃ: Πρὸς πεπραγµέ- 
γοισιν ἄλλο πήμασι» λέγειν γέτι» κι λέ- 
γεν Ἱπβηίνας Πε Ιπόϊσυσηείς οὗ πιᾶ- 
Ίοτήσα, αυ]δις ορταεύατασ, οὐπιυ]απῃς 
Ώσπο Εοτπαπι ]οᾳιεπαί ρ]ῦς [επιεὶ ἵπ 
Πὶδ ΡΠποε. οὐ]ϊ(είαγαπί. Ριθ/[ίαι ἄλλο 
---- γέτι νυὶραιῖδ: «4ε[εὐγίω Ρετ{, 
ν. 917. Καὶ τί πρός τούτοισιῳ ἄλλο - 
ν. 541» ΜΗ καὶ τὶ πρὸς κακοῖσι πρέσ. 
θήται κακόν. δυβῥοε]ες ΕΕ. ν. 126ο, 
μῶν τί µοι µέγα Π]άρεστε πρὸς κομοῖφι 
πέµπορτες κακό; Εωτίρίἰάες Ηετας]ίἀ, 
ν. 4839 μὴ ᾿πὶτοῖς πάλαι κακοῖς Προς. 
κείµεγό τι σημα σ)ν δάκνει Φρένα, 

Πιρ. 



ἵΝ ΕΥΝΕΙΡΙΟΙΟΦ ΡΗΟΕΝΙ65Α5, οοτ 

Ἠϊρροϊ. ν. 874. τό δ οἵου ἄλλο πρὸς 
κυκῷ κακόν. ααςξ ροΏίτεπια γαηςίο]ρτ 
πδο Χριστοῦ Ἰῶώσχοντος ν. ΙΙ. 
Αβοϊίοπι ΓΚῆοᾷ. 119 ν. 252 Π]ρὸς ὁ” 
ἔτι πικρότατον κρέµοται κοκὸν ἄλλο κὠ- 
χοῖσι;» 

Νε. 1940. Οὖκ ἔτ᾽ εἰσὶ σῆς ἀδελφῆς 
παΐδες ἐν Φαάει , ] δίο Οοάᾱ. Ιεἶάά. ὃς 
Εἷοτ. ρτουτῖ Ἱερεπάαπι νῖάεται (αμ1ε. 
το Οὐκέτ” εἰσὶ τῆς δ. Όυιοὰ Πίο αἆ 
οὖκ ἔτ' εἰσὶν αἀΠεῖτατ, ἐν Φᾶάει, ηοὮ 
ρτοιίτυπι, Ἱερίατ ὃς ἵπ Εωτρίαἰς 
Βυρρ]. ν. 209. ο. Υ. 720. δρ. 
ΡΗΙ. ν. Φῖδ. δεὰ Ἰ]]αά οὐκ ἔτ᾽ εἶναι 
τεὶ οὖν εἶναι, νετετῖρας ετἹΠΙΠΙΗΤη » 
αυύπι ἄε οἵα Γωπδΐς ἔοττε Ἱερετεῖῦτ 
Μαιὐ. τὰ, 13. εβάβετε ποή ΡοϊθΓαῖ ν 
ου Ππιαπι εχεππρΙοτΙΠπ] ΟΠΕΤΕΓΕ: 
τατ. ασθτνίς» Ἱπ ααῖθας «οπηβεγεπάί5 
ΙπΕεαξχαοίο ἀῑίσεπιες Ιεέίοηες Οοα- 
εαπι νυ]ρματῖς π]υ]το Ππε]οτες, ε οὐ]- 
δας «οπίεχιις εἴαε εχρο]επάμς, ἅ 
σεπιεπα πεσ]ίρυπε ἵη Ραυ]]πίς τεπεῦτ]- 
εοία. 

Ἡ9, 1456. Αἴ ΑΓ ὙΝΤεγάλα µε 
δροεῖς πάύεα, καὶ πέλει.] Ἡκοεποι, πε 
 Εάα. Οτοοπτῖ, [εά ΌΠοτο ττθυΙΠ- 
τησ 1π' 0ο. Τεἷά. Α, ΤΠ 4Ι{εΤΟ Ὦ ῥᾶΓ- 
Όπι Γἶτεπι, Πς Γοπρια: Χο. αἶ, αἴ, 
ρέ, Μεγάλα ἔο. τυπ ἆπο νετ[ας 
{εα. εἶάεπι Οτεοπτῖ τε]παυΙΏτΙΓ ἵῃ 
4ἶτετο Οσα. Α Ἠοτο «υπ ρΓῴρεθεΙ- 
πδας ατιτὶοατῖ, 

ὃς, 1151. 5ο. Ὦ δώματ' εἰσηκούσατ” 
ΟΜίπου ταδε, ]αΐδων ἐμοίαις συμφεραῖς 
ῥλωλέτω», |. Ἡοταπι νετααπ ρηπιας 
Οτεοητί ροτῖας σοηρταίε., ουαπι πΙΠ- 
οἷο, πΠεσιε αἶτε οῦ εἰαςάσπι Ρτογ[αφ 
αἰ]επης ε{ζ Ρρετίσπα ς Ώονοτατ επἶπι 6 
νΠ, 1336, 1140 απιὈο Β]ίος Οεάΐρο- 
αἱ Πηρυ]ατί οετιαπηῖπε Ῥήρησαπιες ϱ6- 
εἰάϊ[Πε. ἴπ Πὶςδ, αὐμπη {ογΙθεγειαί εἰσ- 
ακούσατ᾽, ἵπ Εὰ. Κἱπριί τεξε ρο[- 
ταπῃ ΄ εἰηκούσατ) ιτ εται ὃς ἵη Οοσἁ, 
1εἷά.. ----- οἱ Υει[ς 155, ααἱ πυ]» 

το τοξῖας Εαῑᾖεε οπής πηςο Πάΐς 
οιο, νεὶ οετιε γει[αίῖ 1350. {αὐ[εξαὲ 
ὅτ «Ποτο τπθηίᾶδ 1π Πας {εάε πιο 
Ειτίριάς ε, Ττορείουπι {στΙριΠο - 
επεάΙἀετίπι, απία Ποετί ταπευῃ Π]ατες 
ΡειΊεταπε: 1Τ]οίδοιν ἁμοίαις συμφοροῖς 
ὀλωλότοι». {εὰ Ειτιρία!, πὶΠ Ε8ἱ]ος » 
Ἱπυῄταιτα Ρτοσίως ησςο εΠ Πτιεπάϊ τα- 
Πο. ουβαμοΙρηάσπι ριΦΡοβτίοπεπιπε- 
ρὶ οεπ{επιῖ δεροία[ίαε ᾖ,. Ρος οὐ{εαμ» 
τη εί 1π ΕΙ]. Οι. 

Ὑς. 1154. Ὡστ) ἐκδακρῦσαί γ᾿ . εἶ 
Φρογοῦντ”΄ ἐτύγ χανον. ] Ηθο αριε 9ΟΝ- 
οπηπῖ 18, «ὐ5, ΠΙ {1]ἱοτ, Ρτοχίῖπα 
Ρτασε[εταπι: Ὦ δώματ) εἰσηκούσατ” 
Οἰδίπου τάδε; [εροί/πο ταπιίδρετ 96ΠΟ- 
Ἠα[ε Μειτιοο, Τε γἱάετεπιῦτ Ὠδ6 
οοἱ]οςαπάς : 
Ἐρέ. Αἴ, αἴ 
Χο. Μεγάλα µοι δροεῖς πώθεα καὶ πό- 

λεΙ, 
ΤΤαΐδοιν ἁμοίαις συμΦοραῖς ὀλωλότοιν. 
Ίξρε. Ὦ δώματ” εἰσηκούτωτ” Οἰδίπου τα-- 

Χο. Ὥστ) ἐκδακρῦσαι 7’, εἰ Φρονοῦρτ” 
ἐτύγ χαγο», 

ἵπ Ειτίρίαϊς Οτείῖα νοτί[ας Τ1ρ4, ο 
εγους 0οὰύ. Γμεἷά. Ἱερεπάυς εῆ: "Ὥστὸ 
ἐκδακρῦσαί γ’, ἔνδοθεν κεχαρµένη»" υὈἳ 
κεχαρμένη νυ]δαίυπι. 

“9. 156. Εἰ καὶ τὸ πρὸς τούτοισί 
εἰδείής κακά. ] Νε ος οιἰάεπι περ]ί- 
πεπάαπι Τ8τΗς, τούτοισί Υ᾽ εκ Ο0ο44, 
τήθης τερερί » Ιμείά. ὅς Οαπιαὺτῖρ. 
ΡΙΟ νη]ραίο τούτοιση: αριήηπιαπι ηοα 
νετ[ας 1ϊγε καὶ τὸ πρὸς τούτοισιν εἰδείης 
Ἑοκόά: [φάει είσαι πιαἰα πο[[ες, σε 
Ωᾱ θᾳεσ αεεε[[εγμητ, 

9. 1461. Ὦ τλῆμον . οὖν τέραρρ 
Ἰοκάστη βίου, Τάμωντετῶνσῶν, ὄΦι}-- 
γὸς αὐνιγμοῦ τ) ἔτλης, ] Ρετ Εαῑτίοπες 
ΟΠΙΠΕ5 τεςοεριιπι Σφιγγὸς -αὐλγμοὺς 
ἔτλης, απ] «οπιπιοαπι Ιπτετρτεια]ο- 
ΡΕΠΙ ποπ ν]άεραια αὀπωττετε, (οα[- 
65 ἀμιερι (τον πιπΙπυσα «ορμ/αῦτεπ.. 

λὰ 



505) 

Ἡεσιαπι {αυπϊπιτἍραπε, Πο Ἱενίτος 
Ππιπιυτανί: σφιγγὲς τ) αὐνιγμοὺς ἔτλης 
οἵας ἵπ Α. [ιεἷά. ἵπ η [μείά. ὅς ἵπ Ε]οτ. 
σθωγὲς αἰγιγμούο τ ἔτλης. Τη αὐῳ- 

µοὺς ρταροβοπεπι (αβαιάίεραπι ὃς 
τησ νετετες εώπι Γεσξββείοσοδ: εἶμδ 
ποῦῖφ α]ἱίρβος, 1π' τί, τοῦτο, ταῦτα, 
Ρετνυ]ραι , Ὠπίο ΠΠίε νε υηἱσαπι 
Ἔτασϊοϊς εκείτεβς εκειηρ]υμ. 
Ῥγφτετες 4 ηαῖδ ἔτλης ἵπ ἔτλη οεη[θ- 
τε τταπσπιµτατάὐίη ν ἃ Πεο 1Η4ἱςΙο 
πο ἀῑβίεπς {επίαπῃ ααἱρίι{σεια γα νυ]- 
βαιῖς “οιάεσῃ ναϊάε ἀϊσει[υπι , ορεΠ]- 
ἩΠΙΠ ΠΠΕΙ Σ. (οσοι Οεάΐρυπι Πς αἱ. 
]οᾳήεσειωτ Όπεοῦ  ποῃ. Ἰορα[ΐος οἳ- 
ὀανετ: Ο ποτ φιαίετή «επί. υἰίαθ 
βτηια [μέ Ιοσα[ζε, Τάμων τε τῶν σῶν 
ἕνεκα, ΣΦΙΥΥὸς αὐιγμεῦτε, ὃν βτοβίετ 
μας πιρίίας, ὃν Ρτοριετ ὑρίπρῖς [μρυ- 
το εαΥπιεπ. Ἠβο ααἰάεπι ε]]βί πα]]α 
Εποφυεητίοτ» {εξίαιυτ αὐτεπῃ Ειγίρίάες 
υῇβτατα. Ρτίπιυίη ἨΠΟΤΗΠΙ νεί- 

{υυη: Πο επιεπάαϊα {Γοριµπη ΒάΤΠΕ[ο 
ἀεθοπιᾳς, ααοὰ υπ Ὠοέδί πιαπη πο- 

ταῖυπι ΙΠΨΕΠεΙας, τέραο»᾽ Ἴοκ. ἵπ Ιο- 

συπι νυ]σαια τέρμα Ἴομ. ΤΕΡΟΠΕΗΠΙ ο 

]οοῖς οιἶβπι Ιάοπεῖς αἀβιπιαπιῖ 5 Ισοει 

αἰῖτος Ἱεσετειωτ ἵπ. 0ο. αἴεπι αἀπ]]τα: 
Ῥατατ.. τέρμ’ Ἰοκάστη βίου ΠεἰἀεηΏς Α. 
Ρ/σῦς6ς: ᾱ, οἱ0ν τέρμ᾿ Ἰοκαστη τοῦ βίου" 

ποο, ἵπ Ροπβηὶς ΡΙοςυ] ἀμοῖο τερεί- 

επι, Οτοιίμᾳ ειῖαπι εχρτεί]ες ΡοιεΠς 

Ιπίετεα σεπυἰπαπῃ νἱάετίς ἀμπι Ρίατες 
Οοάἵσες τέρµο»᾽ Ἱοκώστη βίου ΕΟΏΒΤΙΙΑ- 
νετίπε, εὐῖας Ιεέοπίς ἵη πεμἀοβδ» 
τερωηυίρις : ὁκάστή», Οοάισίς ΕΙοτεητίηί 

πος ουΐσυτα {ωπε νε[ερία. 

Ἡς. 1169. Πῶς δὴ] Κεευρεταν]ε ΕΜ; 
γρίάρε, Ρτο Ἰαί πῶς οχ 0οά, Ειος. 
πῶς δὲ Ριῶβετευῖο: πῶς καὶ ἵιείάει- 
6 ωπι παῦεῦαε ᾱ. Ὀτταππααθς, {Πα πῶς, 

ἅι Πᾶς δ), Ετεαευτατατς {6ά ἴναο ἵπ 
Ίοσο Οοαϊοῖς ορεῖηί ποηπΙπ] αάἶαιᾶ 

1είο Ἠπιά. εσας πεα]ίσεπάα»- νυ]ρθτᾶ 
Άχεται ο νεσίη 158, πιµ]εο ΠΠΕΙΟΓ 

Πὶς εται 8ἶεετα: σήμαια:δ] μοι, πως πἒ: 

πρκτκι Φόος' «εί ΕΠΠΕΠ, Υ. 

ΑΏΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣδ 

όοε, Πδς δή. δίδαξον τοὺς δικάζοντας 
τώδε. ὃς αἰοι: «τίβορ. Νυοῖδ. ν. 
664. Πῶς δὴ Φέρε. ν. 673. πως ὃΣ Φρᾶ- 
σου. ν. Ι44ά. Γ]ῶς δή: δίδαξο γὰρ, 
τί δή ὦ’ ἐκ τῶνδ) ἐπωφελήσεις; ἴτᾶ ζΟἵ-« 
τὶσὶς . Βεπί]ε]ις. 

Ἡς. 1968. 69. Ἐπεὶ δὲ χαλκέοις σῶμ΄ 
ἐκαταήκανθ' ὅπλοις Οἱ τοῦ γέρογτος Οἱδί- 
που γεανίαι»] θυρτα Ἱερηπευτ ῖ νετ[ις 
1948. 49. :"Ἠϊδη ὁ ἔρρυπτον σῶμα 
πο χχλκοις Ἔπλοις Διασοὶ γέροντος Οἱδι- 
που ρεασίαι. η] Ἐ]οτ. 004. Οὐ τοῦ Ρις»- 
Εετεῦαι. Οιοὰ Ίάεπ ρῶπο γετί[υ 
{αρτα τεξε οοἱ]οσαίμδ, Ὠίς, υδΙ πε 
ἀαιτίπιεητο. Ροιεταῖ αθεί[]ε;, τερεταξῦς ν 
πιβεϊοπίθις Εοτιαβῖς ἱπιρυιαπάμίη «εΠ- 
{εὈίε ΕΟΤΙΒΙ ΠΠΕΠΙΟΣ, αὐξ (αρτα {1ης 
πα ὅς,. 1297 ἀἹδρυίατα. ΒΠσις αά[εῃ- 
ετετ Παμά Ιπνίτας, ΠηΙῶ νετ[ας 1171 
Ῥτοτί[ας εἴτει Ιπάίρπυς ῥμτίρίάε. Νεὶ 
Ίτασυε Πατμεπάμπῃ, ρή πρ υπῃ νετ[ωπῃ» 
ᾳυ9 Εταιπες 4εβσηαςί {ὔετοηε, Βἰ[ἴτ]ο- 
πυπι ΙπιετοίάίῇΠε ουἱρα, ομῖ ΠὈῖ πο- 
τω ε Απϊ Ίασο [αυ[επυετῖπις νο 
ταπάεπι ΙΏ Ἠος 4οαιε Ιοσο ρτοξεξξαιπ 
νετ[απι αὐ Εωτίρίάε, [πρίως επἀεπι 
περειεπῖε. Ῥείπας Ποτυπ νε[αυπα 
πάλκέοις Ἠθῦετ εκ Εάῑς. στοξν ὃς ες 
Μ{. Ιεἱά. α. υς ἵπ Εάά. αἰῖς, χαλ- 
κείρις ΡΕΙΡΕΙΒΙΏ εἴαΙ ἵπ Α. Δαλκοῖς Πᾶ- 
Ῥεραι Ε]οτ, Ῥτουιι ναἱραταπε ΔΒασπε[, 
ΡΙετ. Κἴπρ. ααῖδας (. ἀτπαϊάως αᾱ- 
Πϊρυ]ατατ Ιη ΜΙ{οε]]. ΟὺΜ. νά, Ρ.5ο7. 
ΜΜ ΙΠὶ ρεπαίπωπ ν]άεύὂκιατ χαλκέοις, 
πιοιε Γταρίεϊς ατἶαπι {οἱεππί οουττᾶ- 
Βεπάαπι ἵπ ἀμας (γ]]αῦας. αηαρς ευ 
εΠ ἵπ Ττουβα Πμτρίᾶἰς ν. 57ο. Δύ. 
στανε γύναι, πάρεδρος χαλκέοις { Ἔκ- 
Τορος ὅπλοις. -----  Όετειῶπι π]Πῖ] 8. 
Όεθᾶε «4γπαίϊάιω ςα{55, 4υάρτοριετ Ώος 
ἵῃ νετ[α Ἱερί ππδ]]εε: ᾿Επεὶ δὲ χαλκοῖς 
σῶμα κοσμήσα»θ ὅπλοις, ααοὰ ε[ες κοσ- 
µήσωτε,. ΟὐΗατει ριδῖετ αἷία νετίας 
173: 

Ὅς. 1971. [Δισεαὶ ετρατηγὼ , καὶ 
διπλὼ; στρατήλάτα, } ἵπ «τίομμαπς 

ᾗ Κα- 



ΙΝ ΈΥΝΙΡΙΡΙ5 ΤΡΗΟΕΝΙ65Α5 ει 

Βαπίς 4ε[εδγίεα, "Ἡκω γὰρ εἰς ην 
σῆνδε, καὶ κδτέρχοµαι, ο Ἱπτίάεπεί 
Ειωηρίάή ν. 1τᾶς, Δὶς ταυτὸν ἡμῖν εἷ- 
πεν- ὁ σοφὲς Ἀἰσχύλος' πῶς 6 ΡΠμαηίς- 
{ς αητε, Ιαπι αρετεπτατ Οοπ]οί Κα: 
πα, ἵπ νυ] ας ποεῖδ, 1Π ο5 οδ1ΐσειε 
Ροτυεταῖ «Αε[εθγίας, Παυίάειπ {π 1ἱς 
Ἱεριβει, οι πος πάπε Ἱερίπυης, Δισ- 
σὼ ὄτρατηγὼ , καὶ διτλὼ στρατηλάτα" 
αἡ 5ο οοπιιποάε ΠΠ ]]αά Ἰηρειπῖ- 
παῄῇςει Οοπιίσις: Ἀρήσον σὺ µάκτρα». 
εἰ δὲ βούλεί, καάρδοπο». -----. Φεὰ «ε- 
/Γεὐγίως 1ρίε ἀῑχείαι «ε Πδάεπῃ ἵπ΄ΓςὈ. 
ν. 8ο, ορ: |οἱ -δ' ἐπιστώται, Δισσὼ 
στρατηγώ. “ἰτίάαε βεπιπί Δισ- 
σοὶ στρατηγοὶ ἀϊοιητις ἵπ δορθοε[ἰς 
ΣΠΗοξ. ν. 261. δν. 700. διπλοίστρα- 
γηλάτω, Ἠετίαςδ ποῄειτ εί α ρητά, 
{εὰ οπονῖς ειίαπῃ Ροδια {βπεηυαπῃ ἵη- 
ἀϊρηήπιπας, ε ἁΙουυς Φοβῥοε]είε, 4ος 
ἁἀοβρπανϊ, οοπβειὰς 40 οιΙο{ο απο- 
Ρα. Ἱαάπιαρίβτο , εοἀεπι, Π αμίά 
ΔΙΡΙΤΟΣ, αἱ ν]είπος 1477, 78. 70, 
οἁο]ανίτ. Όγεβο εαμῖάεῖῃ, [ εἔτοτειῃ 
εχετοΙίαταπι πομ]ίπεπῃ ΕαϊΠε , ουί ποπ 
{α]ίεπι οὔπι Βατηε[ο νιία ες νας ἔπα- 
μήν ὃν Γτυυία Ταυτολογία' ου 1]ίῃ 
Ειιγὶρίάϊ πιΣ]αεῖπε ν]εῖο νετίετε, 18Πῃ 
Εγινοᾗς Ἱηροπῖϊς σοπιτίσθταε, οδ/{(ᾶπι 
σοπηππ/π!{οἱ ΠέᾳµεοΣ οὕ μπα ἵππια ρΓ8- 
{ετῖιῃ Ῥρετ δἸίαμποι {εουία ϱυσγίς ἵπ- 
εετροἱαπάί Πδιάο ᾿ Γοἶο]ος αἁβιτανογίς, 
1ο. Κἰπσίης ἵπ ποεῖς Ἠσο [ο ες 
2, Ώιο ἀπσετ ζδ ὁμο ἆμεερ. [ως [γί- 
» ία {δ ρμείής τερείζέο 1011 αἲ- 
9 Ἰευαπί (94- πιρ! Παφε πηιευπιΗΣν 
νο ἱέρας αίει Ρε Πε Μἱεεί.” 
""Ἀισσὼ ἄδελφω καὶ διπλὼ στρατήλάτα. 
Έας ου]άσπι ιπεάε]ῃᾶ πῃα]ο ρεΙοΓεΠ. 
Έοτε εαπεπ {υ{ρίσος, ουἶδες ΠΙΠΙΙ1 
αὐοάα πποάο Ῥοτίᾶς νεγ[ις νιάεαταγ 
πό αναπάας, αασίη πί ὀεά]ίοιτο «0Ρ6- 
χεπταΣ». ου ρυετῖ ἀἰά[σεταπί, αἴαυε 
Ἠμῖς Ρεί οπιπία οιοῄατυτ Πσεπιια 
νίαπι αρετῖτεητ, Ἐεροπετε Ροῖεταηῖ 
Δισσὼ Συναίαω, καὶ διπλὼ στρατἠλώτα. 
αταας Ἡϊαπι πη]Ε{ς ΕΧΟΓΠαΓΘ: εοπίεξτα- 
1Ι8ΠΙ : ηεαις ταἴπεΠ εβοῖεπι Ἡς 1ρῇ9 

εβο απϊάεπι αά[επείατ, οι «4ΐε[ευγ]ὲ 
δορῥοειίεηυε νετυα Γαρτα Ργύ]ᾶια 
αὐίάο πποπίβε[απε , {[εματΗ «οΠάιτο- 
τοπ [οπΙρβΠε : 
Διεσὼ στρατηγὼ αἱ Σιπλὼ στρατηλάτα. 
δεᾷ εοοε ποὺίς ]θείημιπι ΡΙΕΓ/ΙΗΙΝ 
ττίτο νε]υεῖ ραϊ]ο (οροηιεη: νοτίαί αὐ- 
{υτ.(αίέπι, οὐ[εεναίο, ΠΠοοπ ες 
Ροξ-ιατύπῃ, παράλληλα τιθέναι τὰ ἰτο- 
ὀυναμοῦντο. Μοτόπι υπο Π΄ πιο ϱ0- 
Ρίόβις ΠΠυβτανίε ΠΗεηγ. διορύαπο ν 
Αρρ. 4ε ΓὮ. Α. Ρ. 6ο ----- 74. (οὐ 
Μής πΙϱΗ Τποίξ, αὐσά αά ποβτα ροΠῖς 
εοπροττ!» πε Ρραμίης ου απ 38 
αὐα ν]ο[ ρἱεομόσπι: ριοά(τ εκ-πρ]Ηπα 
Π]μά «4ε{εὐψΙ νεχλταπη Αγ ορῥαηί ; 
ευ]ας Ραττοειπίαπι [ω[6Ιρίε ΟΙ. 4ὐγε- 
/εὐίης Απ]πιοάν αά 6/20. Ρ. 494. 405. 
ὁιαπίε[ω π' ὉΠοερΗ ν. σ. ας Εγίρὲ. 
ἀεῃ ΠΠυς ποη ἵπΙπιαπεπ νἰι ΕΠ 
αἴδΗετεε, υπίςσῦπι εχεῖται εχ Οιτο[Πε 
νειαπι 141» (λεπτὸν ἴχρος ὀρθύλης}) 
Τιθειτε, μὴ κτυπεῖτε, μήὸ’ ἔττω κτύ- 
πες. μδί εοπ]εξώταπη {γπα]ζ ΝΙ]1[ςε]]. 
ΟυΓ ντ, Ρ. σ86. μὴ ψοφεῖε Ίεμεπ- 
εδ, Βππιατ (οάεα Τε, π. νε]ηε π- 
τεγργειαππεητΙπ οχΗΊθεης τὸ γτυπεῖτε: 
Πε εβίως: ψοφεῖ. κτυπεῖ; σοηβ. ν. 
147. {εά, ϱὐ8 «ΠΟτο τεπθυσπιυΥ, 
Ε]εξιῶ [απι πιοτο Εταιγίς Ρετευτὸς- 
τῷ ρανεττίκαηε νετρθ: νίά. ΠίοπΥ/. 
Παἰῖεαγη. περὶ συ)θέσ. Όνομ. ο απ ρὶ 
189 12. ραν]όᾷ ρυε]]ᾷ, πε {Ταῖετ εχ. 
οταγοτΙτ {ΟΙΊΠΟ πιετεπιῖ, οοηνερίε 
Πχησο νεπι/{ῖα ταντολογα. Ευιιαι- 
εοπι Γωτρίάϊς Ἱπρεπίαπῃ αἲ ΙΠ]ηςπιοςϊ 
ΡαΓα]]ομδιηῖς αεηίας, Ιπ ουίδης {ο- 
γεπάῖς δοβῥοείες Ιαχατ]ανίτ.΄ δυῃί η 
Βί5 Ππο[ξ 15 βρεφυσην ἀῑνοτ[α, αυῶ αιἲ- 
ἀαπ Βοῖως «τωρῖτ στα Ειτρίάρα 
Εχετεῖτ. Θ. Ρ. 32. πες πΟῃ [ο Ῥγί- 
εις θὰ 1 Ι0ῦ. Τι, 27. ομἱ Ρ]υτα σο]- 
Ίεμιε Παι]ία αὁ Ίμοιε Ἐν. 1, οο. 
ΧνΤΙΙ, 16. Λέις ΑΡ. ΧΗΙ, ΙΙ. Εἰς 
θἰῑα ροῇεπτ αἀ[ωπρί, ΠΙΗΙ] {αΠΠΟῃ ος 
Εωτρίἀείς, αιοά ἵπ μας {εάς Έπεγα. 
τυσ Πας Δισεὼ τρατηγὼ καὶ διπλὼ 
στρατ/λάτα' Φμούφιε ου) Πίς Ροῇος 
Όψὰ η]. 
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μ]]ο ραέῖο εοπιροπῖ, πίᾷ ἔοτίε.νεί- 
ως ὁ Μεάεα 36, Στυγεῖ δὲ παῖδας , 
οὐδ᾽ ὁρῶσ᾽ εὐφραύεται. νετΗπῃ Ώ3ο ϱυο- 
ουε πιυ]εαπι ἁϊ[αητ. Πα Ίταφμε τᾶ- 
απ {εν νετ[απι ποῄτιπι Γρυτίαπι εδ- 
6ε, οµεπι υΡῖ εἰεσετίς, ἃρίε Υετ/α5 
πιο]ε ἁ)Πταξῖ «οευπς. 

Ὅς,. 1170 1175. Ἔστησαν ἐλθόντ' 
ες μέσον μεταίχμιο, Ὡς εἰς ἂγῶνα 
μοοµάχου τ) ἀλκὴν δορές.] Γ.ῖτεταπι 6 
νυ]σαιο μονομαχοῦντ᾽ Ιπουππιοάᾶβηῃ 
{ωβα]ί» Ίος 4ποφμε οοπβάεπ[ΙαΣ 
αιαά εαπάεπι Πίο τοἰ]εμάαπ Ἰμάΐσα- 
νετατ ἷο βἰετοπις. Ιάειη Ιατετθ Υά6- 
εὖτ ἵη ]εξίοπε 0ο, Οαπς, θομοΙΙα[τ 
ΠΙεπΙοτατᾶ» Ύαπι Κἰπρίως τερτᾶ{εητᾶ- 
νῖε: µονομµάχο» τ) ἀλκὴν δοβές. 97ο: 
μαχοῦντ’ Άνε μοομακχοῦγτε, αποὰ «4- 
πα]όως οὐ ἐλθόντε {ποφιε οοπ{ετερᾶς 
κοσµήσαντε, ηῖς Ίοευπ ταετῖ Πο" Ρ0- 
εθτατ» Πεουε επῖπι Όταςε ἀῑχειῖς µο- 
γομαχεῖρ ἀλκὴν δορές. Ἀος ΙΠ6ΟΠΙΙΠΟΔΟ 

πιοιυς Ραλετίως «οοτήρεὺας µοὐο- 
μακχοῦντ) ἆλκ] δορές. [εὰ εβἀεπι Η(εΓ 
ος αἶτετα νοςε [αρ]ατα {εηίαπι ΡΙΦ06- 
ματ οριίππαπις νοςεπι ΡΙΦΙετοα Ροῇῖ- 
{απ Βιπρίάεο ΠοΤ6. δυριᾶ ΡΠΟΕΠ. 
ν. 13359 μρνομάχω μέλλει δορὶ Ες 
ὁσπιὸ Ἠξειν' ταηταπιάσίη ναἱει ἂς οὐ.” 
µαχήσοντας' Ειωτρ. Ηετας]ῖὰ. ν. 819 
μογομάχου δἱ ἄσπίδος Διαλλαγ ἂς ἔγγω- 
εαν οὗ τελευµένας. Νοβτυπι ε ῬποςῬ- 
πῖαα Ίοσυππ αιίθις νειοῖδ, {ας Ιπ 
Ῥμοεπί{ς, εχρτεβετίε «Ατὶ[οβὂσπες 
πονῖπας Αιθεπαεῖ Ὀεπεβείο ιν, Ρ. 
114. ΕΞ. Δρυὰ «4βεπαευπι νω]ρατα: Ἐς 
Οὐίπου δέτται δὲ διπτύχω κόρῳ 

{ε]ιςῆπιε, ΤΕ ταπταπ ἵῃπ ΠΠ πιηια- 
ες, ἴαπ ἁμάπσπ τεβταϊς «4άτ, Πε- 
σιπρας 
Ἑς Οἰδίπου δὲ παῖδε . διπτύχω κόρω , 
"Αρης κατέσκηψ᾽., οἵγε μµονομάχου πἄλης 
"Αγῶνα νυν ἑετᾶσιν. Ἂ» 
Οοιτεθ!οπί » αὐαπ νὶγ Απιιιἥμις 
πιεοΙη αἰϊᾳυιαπάο σοπηπιιηίἰςανίε, Πίς 
«ωις είε Ίοευς γ]ἀεῦαιατ.. Ἀοι Οεαἰ- 
Ρί θηίΗ βίος ὀιστύχους ἀῑχίε Εωτί- 

Ρίάεςν {εά (οεῖεθ γοσεῖη ἕς ἁμφύιη αἲ- 
Πἰουϊε». ας ΙΠμος υία οαβῖραταπι 
“τὶ[ορθαπίς Ἱηρεπῖαπι οβεπὰϊ ἀεῦμε- 
τὶς ΠΟΠ ᾖπε {4ἱς οοπΙπηεΙΒΟΙΔΠΙΙ5 Ός- 
αἱρί παῖδε, διπτύχω κόρω. 

Ὑ5. 1378 9:79, 8ο, [ Αἴσχιστον οἷ- 
τῷ στέφανον , ὁμογενή ατανεῖρ.] [ Π1ολ- 
λοῖς δ' -ἔπήει δάκρυα τῆς τύχης ὅσν. Ἰ 
[.άβλεψαν ἀλλήλοισι διαδόντες κόρας. | 
Ηττες νετ/ᾳς πιεο ααἱάεπῃ 1μάϊςϊο Γατε 
αἀ]τεεϊπίς {εά Ἱπ[α]ας εοταπ] οοπά]- 
τος Ίτα {είε ρτοβ]άϊε, πε πιοπ]ςῖ ρἱετ- 
ας {ταυήεπι Ιπιετρο]ατογίς. Πἰς {Α]τεπι 
πιεουπι αρηϊτατί ν]άεαπτιγ. Β]ετοδαπε 
ίσο: ἁαπιΏτ επῖπῃ {επιρετ, ααἲ τος {6- 
εμ]οτΙπῃ νεηετατίοπε νε]αεῖ οοη/(εοΓαϊᾶ 
Ίοςο πονεΓί πο]ίπς, 4ὐς οὈ/ατάα 4υας- 
νὶ Ειτὶῥίάϊι πιαΠητ Ἱπιραιατα , αυαπι 
ἵαπτα Ἱεεητία ριαΠατῖ, Ῥτίπιάπιν Ὁς 
Ο8εςε πιπυς Ιπεε]]ίρεπτες ηθες 4µοαις 
εοσποίσαπε, Γ,θείπαπι οοηνειῇίοπεΠῃ 84- 
Ροπετε πιο]εβωπῃ ποπ εσῖξ ααβπι ἀεθΙε 
4ο. Κἰπρίως: Τωτρί[μαπιβεῖο εΟΓΟΠΑΠΗ » 
μι ἐπιεγβείαπι [γαίτεη. Μις Φετοοῦ- 
ογίαε Ι45Γ}114Ε θιιαηία εταί εαἰαπηία. 
1 ἱπίμεθαπίμτ [δἱ ὑπυίσεπι οὐυετίεπίες 
βυρίαη,. ἩΗοπιίπεπι βἀρατοι η ρποπιί» 
εχειεῖταταπη Εαϊᾖε Ιεσεπάίς: 4ἀεο Ππ- 
ραῖΐς νετβρις Πησυ]ας οοπρ]αξξίευτ 
{επιεπιῖας ἀἰνετβίηπιας» πττύπ] ΡεΓ[ο- 
ηῖδ, ἵεππροτ]», Ίοσο «οπΡτιετεπῖ» πες 
Ώε, Ραταπι ουταπίεπι, ὧεά Εοτίς τΑΟ- 
ἁυ]ί οαὐασάαπι πεί Γααγίτας2 Ν]ίαπι 
Ίπε[ε Εατερίτας», αὐί ο/ἀετῃ αυτες Π8- 
δαετίε ἵπ Ειμγίρίᾶε εχετεἰταῖας: υ]ς]- 
πα ἁυπιαχαι αἆ Ὠσςο εοπιρᾶτεπΏῦΣ; 
πιοα Ἱπιπεηία ροτειῖς οΠ/ππαάνετεῖ ἁἷ- 
νεῄτα». Ρο]γηῖσερ ὃς Ετεοε]ες ἀο- 
Όως Πηρυ] {επατ]ς Πιβ]ᾶς {135 Ρτε- 
«65 οἰτουπι[οτίρωπι ς Βἰς αυῖάεπι Ετεο- 
εἰες: 
Δὸς ἔγχος ἡμῖν καλλίγιμον ἐκ. χερὸς 
Ἐλς στέρν ἀδελφοῦ τῆς) ἀπ᾿ ὠλένης βα- 

λεῦ, 
Πὶς αυτεπι Ρο]ψηῖσες: 
Δός μοι κτανεῖν ἀδελῷὸν, ἀντήρη ὁ’ ἐωὴν. 
ΙΚαθαιμκτῶσαι δεξιὼν νικηφόρο», 

ους 
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αὖσ αμἰάεπι εκ ΠἨοπιετείς εχρτε[α [Ιπὲ 
1, 5. ν. 351. 352. ΝΙΠΙΙ αἆ Ἱα Γαα 
νἰάετατ Έτθος]ες αάἰεςί[ες πΙΠΙὶ Εα- 
τἱριάευς αἀ[εεῖτ Ρο]γηίσεςς ποπ νεῖ- 
{ηπι.σεττε νη]ραίμίη : 
Αἴσχιστον αἰτῶ στέφανο», ὅμογ ενῆ κτᾶ- 

ΥΕΙ}ε 

εὐ]αδ, ηυἱ Εα]ιοτ, αὐ[ωτάϊιθίεπι {επ- 
εἶεπς σι, (απίετω αἰτῶῦ Ἱἱερεμάαίη 
{π{ρισαῦατςΣ Ππεπιοταια (απετῖ εοΏ- 
Ἱεξίατα » δΔαγΠε[Πις  πητε. [οτθίεν 
Ραιούπαί οἱ Ἱπάρπµς: Οµάτε αἰτῶ 
γεἰπεπάωπι Πιογάϊοι. πε Ν/ τειπεί. 
αμ πη]ίο 1η8ρίς Ππῖτο νΙάεΗΠΙΙΓ. 
αἴων εο τεϊςϊεπάμπι, αμῖα ΡΓΟΧΙΠΙΙΦ 
αὐ8ΙΙΟΓ γετβῦις πΙΩ] «ἱο τεβεττί 
Ροειετίε» Ριῶοείεναι: οοὐἵσμΙῃ 4ὐΟ- 
αωε να]ετ Πο «οη{[οπ/{ῖς 1ῃ αἰτῶ. δε 
{ «πι Ρο]γπίαί επραεπάα», οαθά οετ- 
το νο]αῖε ΙΠτυτρο]ατος» 4ὐΟ ΙάΠ4ΕΠ] 
οσία. εδητΙπῃ Εως αυ 1ῇο Ρο]νοῖος 
τηυταίυ5, υς Πίο ἀοάεσοτί ΠΟΙ Εοῖε ν- 
ἀτογίαπι ἕαεγετάς, ααὶ ολυ{ῶ: ἔτειης αἲ- 
αὐίίατε [μα νεπετᾶς τερετίτηπι ὁ ο] 
Ῥο]γηῖσε» εοάεπ αποι]ο τεπιροΓῖ5 
αυπῃ Ιάειῃ α Οἱ 9 ρετ ει Τῃευ. αΙ» 
ν. σος. ------ ποπ, αἲτ,, Πο ἐπιρτοῦα 
Ῥο/εο Ίγοια: Ρίαδο πας, ὃν εΟάΕΙΗ Ρε- 
ἄοτα βεττο Κε[εἴπΙαηε, ἀπ Ίηε πογ{εΊς 
Ρίο [εργα ἱεπεπίεηι {ωπημαι. (αυία 
Ρο]νπίς:5 ηυ]ιο σιε]ιος εται Ετεος]εα 
{εευπάμιη ΠΕμτίρίάεπ οετετοσαΙε αιαί 
Ρρε]]α(π. οεσῖποτε ΓΠέραπαπη: δα, 
ΤΠεὉ. νἩτ, ν. 614. Ναί µτοηιε Πἰ- 
ΡΙΟΥ Φ4ΜΕΠάΠΙ ος εετίαπῖπε Ὀἰεμη 
Όετι οἰοι[]ρ οε[ἰπὶ ({οἵοτας: ) ταεῖίε 
ΛταεβοΠάεταϊ επ. ὄεπεεα Ῥποεη. ν. 
378, Κέρπιωπ τερο[εἴξ : εαι[α τεεῖετ- 
Ἱΐς Όοπα εἰ; Μαια, [ο Γης ν. 
8. ----- υτιπιφμε αιιαπυῖς ἀἰβρατι 
Ὃ θν Ρατ η, Ιοεα[Πς) Οἱο 
εα[ά πιο, /ύτσφμε ἀειετίοτ ἱταὐτί » 
Ππε]ύπαί απῖηηι ν [εἴηβετ ἴπ[ίτηιο Γαυεῃ». 

α]άσυ]ά Πυῖυς ες {επωίας Ειτὶρῖ- 
ἀἲς Ρο]γηίσεη ἀεάεςει: «Αἴσχιστον αἲ- 
τῶ στέφαγο»., ὅμογενῆ κτανεν' Ευτ]ρί: 
ἆσα (πι: στέφανον εὐκλείας λαβεῦ Έα- 
λος γὰρ ἀστοῖ στέφανοξ, εὐκλείας τν- 

χεῖν' ταῦτα ὁρῶν ΓΚάλλιστον ἕξεις στέφαι- 
νου εὐκλείας ἄεί στέφαγος οὐκ αἷ- 
σχρὸς πόλει, Ἰκαλῶς ὀλέσθοι. {εἀ νεὶ 
υπίουπι πο! πιοπ[ταΓί νε]πῃ, αριά 
Τναρίςος Ἱηρτίπιίς, αυτ εεἴθίη αἱβ/., 
ου] στέφαν»» Ρετῖοτίτ , {επιει Τρίο ςοΠ- 
Πιεῃια, αἰσχρὸν ὅ αἴσχιστον" ΡΙΦΙΕΤΘἜ 
αυἱ µας τιέυτα, Ἠσμά (απεφυσίη Βα- 
τρίάεα, [εο ΡοροίοθΓίε στέφανον 

κτονεῖ)' ῄνε οὐὶ τὸ κτανεὺ, νεὶ 
ΠΠηΙ]ὲ ουίάἀ , 1ο πιοᾷο αἴσχιστον στέ- 
Φαγον, ἂμε στέφανον ἀικετῖτ. 14 
{εαιεπτῖους ππαρὶς ετίαπι Ἱπτετροίατο- 
τν πιαπ!Γε[ία [υπι νεβ]ρία : 
Πολλοῖς ὃ ἐπήει δάκρυα τῆς τύχης ὅση. 
Εας Πο Ο{ῶσος Π]ος νετετες ΙοφυΠ- 
τοδ» οὐίπαπ οὔ[εοτο ρἱοταίεπε ηά 
Ἱας Ρο]γηίσίς Ργεσεδ; ἀμσες, 8Π Πηῖ- 
Ἠτες ρτερατ ὁ αιηυί Ώρα, σἶαπι 
οδίσιαπι α Παιτε Ρο]ψηῖοες αεςερίΠεες 
εοπά{ΠΙΟΠΕΙΏ, ν. 15149 45. Τἱοντες 
ἐπεῤῥόθησα» ᾿Αργεῖοι, τάδε, Ἑάδμου τε 
λαὺς, ὥς οίκοι ἡγούμενοι,.  υπι νετο 
πονεταΏῖ , 4ε νίια ὃς [αηρΗΐπε ζθΙῖᾶ» 
ἴη105, ΡΓΦίετεα, { θαϊβαταπω Γρεξϊες 
1Πίας αν] οτἀεἰΙτατεπ, ΠΙΠΙ] Πὶς θγας 
84εο ἀϊρηυπι Ιθογιηίδ, «μας υ80ἳς 
αἆ ΠΠ (Πππμπη ατγ]Ώκαιε ΕΓ8ιτίς ο: {απ 
Γαβ/πα]Πε ροτµείαπε, Ύὖος Ποί απιὶ- 
Ίε5 ΕυιΠὲ Όοπυβ Ίο Ῥωταδαι [τετᾶ- 
το. π Ιρ[ο Ετειτάϊῃ οειταπήπε, {ὰ- 
ὁαππάο, ποη Ιαοιψιπῖς, Πππειάπι εχριί- 
πηπε Γρεξϊβτοτύ Ειπρίάεϊ ν. 117. 
Πλείω»: δὲ τοῖς ὁρῶσω ἐστάλασσ᾽ ἱδρὼς ο 
Ἡ τοῖσι ὁρῶσι, δι Φίλων ὀῤῥωδίαν, 
Νε Βὸο ηπ]άσπι αἲ νετ[αῃ οΟΠβσεῃ- 
ἀπ {Ποέγεπε, ΠΙΠ νοσαθµ]οτυπι 
αυ οφμε ἁοσυίπεητα {αὐηῤπΙΠτατει Πτα- 
έυτα: Πολλοῖς ὁ’ ἐπήει δάκρυα” 
ΜΜμιὴς οὐογίαε [ιπῖ ΙαεΥΎΠιαε. Ίνα ηυἱ- 
9επι» πε Ρρυῖο, Ότασο ροτεΠιηίς 
επΙτ Ἱπαυάϊτα Ιοᾳομά! Γοικα. Όις- 
ευπρίΕ πιεπίεπ [ωδῇ1 εοθῖτβτῖο, οτῶςς 
ἀἰσίευχ ἐπιέναι, ἐπελθεῦ, εἰσιέναι, εἶσελ- 
ύετ ὃς ὑπελθεῖ' αΠιαια [αης: ἐπήει νε] 
ἔπεισί µοι, ἐπῆλῆε νεὶ ἐπέρχεταί µοι, 
λέγε, θαυμάζευ , ἐπαιεῦ , Φιλοσο- 
Φε, οἰκτείρευ , σκοπεῖσθαι, Ρο[έγεπηα 
υάά 2 τ0- 
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τερετίεπαγ ἵπ Ι)εποάοςῦ » ααἱ ἁῑςί- 

τωτ Ρἰαιοπίς Τ. 111 Ρ. 389. Α. 4ραὰ 

Ῥϊωατον. Τ. 11» Ρ. 26ο. Ὀ. «4ἱβεη, 

χι, Ρ. σό5. Α. ἵΠ “ἰεχίάμ Ίοςο. 

Ἱν Μαεταῦ. 1» Το. υὈῖ 1εξίο σεπυ]- 

μα τενοσατὶ ἀεθεῖ ο Οαάϊείδυς, ἔτεῖσί 

μοι ἐπαινεῖρ, ΡΤΟ ἔπεστι.Ρ]ητα ἀθά1: [η Τα- 

οἴαπῖ ΡτοπιειΗ. 0εἱερειτ. Ηειπ[ετδι[ς 

Τ. 1. Ρ. 26. 1Ρἱάειπάοσθε, εἰσέρχεσθαι 

δι εἰτιέναι πττοαυε σα[α ϱαµάεΓε. οοπξ. 

Ου]. Απίπι. ἵπ Οβατῖὲ. Ῥ. 4941. ------ 

5ετιποπῖς βεπῖις πΟη Ραςίταγ, αἴ ἀἰσαταγ: 

ἐπψει µοι δακρύει}’ ους εΕοίΏ Ηολλοῖς ὃ 

ἔτφει δάκρυα. «αθηςῦάΠΙ 4ρμά ταρί- 

οο5, αιοά Εατεπόυπη ε[ξ» Τη ταήθας 

ποπιῖπα «9ποηιε Ετεφμεπίεπτατ: Ειπί- 

Ρἰάεο ποτε ἀῑεστες : εἰσηλθέ µε νει 

εἰσήει , νε] ὑπἍλθε μ ἵμερος, Φόρος, 

ἄλγος, οἶκτος, ἐπιυμία' Πιτ απῖηιωτε 

ες. ἀε[βἀετία ν αάπηταίϊῖο, ΠΕΙΣ ν 

Ἰποετυγ. επιπί/ἐγαῖζο ν ὅτο. αἴ]Ρίε Για- 

εῃμα Αιγπαππις ἂἁ Ουνίᾶ,. Ηετοῖὰ. 

ΧνιτΙ, ν. 62. Εωίρ. ΌΓ, ν. 19259 

ἀλλά µε Φόβος τις εἰΣελήλνθ”" η Μεά. 

ν. οὓἳ , Εὐσήλύέ μ’ οἶκτος. 1ρ8/6. Αυὶ. 

Ψ. 4019 029 μ᾿ ἔλες Είσήλρε. ν. 

ΙΙΙ , λέκτρων σῶν πῶς μ’ εἰρέρχεται. 

αόά. ν. 1374. Ίοπ. Υ. 1539. δορῥοεῖες 

αἀαπιανίε 1Ώ τα]]διας ὑπήλύε». Υἱἀ, ΕΙΝ" 

1ο8. ν. 1225. Οεά. ἵη Ο9Ο]. Υ. 1469. 

]ες, ν. 1118. ὡς μ ὑπέρχεται φόβος" 

Ῥιαιο ῬΗσάτο Ρ. 251. ΑΔ. τί τῶν τότὲ 

ὦπβλθεν αὐτὸν δειμότω». Βυτὶρίᾶ. ΗΙρ- 

Ρο]. Υε 1980. Οὐ γάρ τις οἶκτας σης 

μ᾿ ὑπέρχεται Φρενές' πδὶ Οοάϊσεπι Ε]ος, 

Ἰσεπτῖως {εφαος», εἀἰεῖ οοπείηεπίεπι», 

ουσ Ραήβηαπι, αἱ ΡΓᾶδει ἐτέρχε- 

ται. ποῖμπι 1]]μά ο Μεάεα ν. 57. Ὡς 

6) ἵπερος μ ὑπἍλθεν δις. ἰΓ8η5ΓΗΠΙρΕΗΠΙ 
4 ΡῥίΙεπιοπε 8Ρ. «ἱδεῃ. ΥΠ» Ρ. 258. 

Ρ.  δεγίριοτε ἀταιπαιίς Χριστοῦ Π. Υ. 

6. {επιεὶ, αμαπταῖη πωΏς πεπηπί ν 

Τπτασίοις Νο[ίει έσγει εαἀεπῃ αἀβίθις 

Ατυέτατα ἵπ Οτείϊε ν. 1679. Ἱκαί τοι μ’ 

ἔχει δεῖμα" παπι Βιτὶβίαι: εΠο νετίαπι 

Ίω 1ρ8ΐ5. Αυἱ. 1589, Ἐμοὶ δέτ’ ἄλ- 

σος οὐ μικρὸν εἰσήει Θρεὶ, Πες] Περᾶ- 

διε, ομἱ ποια ἔαεπε Εαπρίάδα {οιί- 

ο Τ.Α Ὅ αμ Ο:Ν Εκ. 

Ῥεπάϊ τατῖο: {σαμεπίί Υοτα ροπαίὲς 
Ιᾷστη νενευκὼς, [αεεγᾶσ πεηρᾶς ἔππι 
αἀρατοθ]ε, ορίπος, ὃς Ί[ζαπι νετ[απῃ ἃ 
[ηα]α ζαΐῇο Ππαηα Ιρτείειευῃ. ΔΝδ- 
Ρρίαπι αὐτέπῃ Ἱασι Ίη υ{απι αἀμίδετατ 
αὉ Ειωπρίάε νετδὰπή ἐπιέαι πες Οτα- 
εε ὀϊσετειυς ἵπ ἀπίνεγίαπ,: Πολλεῖς ο 
ἐπήει δακρύει τὴν τύχη» ὅση' νε] δᾷ- 
κρύα τῆς τύχης ὅση. ααοὴ ει]απ 
Ι.εἰά, Ο6οάᾳ, Ἱπτειρτειαπειτ Οτάππα(1- 
οἵ, πολλοῖς δὲ ἐπήρχετο ἀακρύει ἕνεκα 
τῆς δυζτυχίας ὅση ἦν. γεπ(τα 
δοβρῥοείες ΛΙ. ν. 118, ὍΟρᾶς, Όδυς. 
σεῦ, τὴ» θεῶν ἰσχὺν ὁση. Είρίαεςν Την 
ὃ' ᾿ΑΦροδί οὐχ ὁρῷς ὅση θεές; αραά 
Ρ]ματεῦ. Ἑτοιῖοο Ρ. 756. Ὀ. «4Ρέῃ. 
ΧτΏΙ» ο. σςθ. Ε. ὁΙ0). ΕΕ[ΟΡ. Ρ. 2]ν 
δεᾷ Ἠσο αμαπαπι, οὔ[εστο» [πητ αὓ 
1] ἁἱςραταια! Γερείαῖ, ΟΡΙΠΟΓΑ γεῖ- 
Πευ]ϊ ποβτῖ Ῥαιες Ογερογί Δασίζηκε» 
ηὲ Ἰαπηῦος ἵπ ἠΜαπίπιωηη : 
Τί ταὔία 5 τολµᾷς καὶ σὺ, Μαξμε, 
γράφει 

Τράφειν σὺ τολµᾷς : τῆς ἁγαιδείας ση, 
αιἱ ρτο[ίαπε ΈΤ. 11, Ρ. 240. ϱ. {εὰ 
Πιο φεὈ Γαοαμά]επάμπα , πα αδί ὢ 
ειίαπι ἵη τῆς τύχ»ς' νι. Ηεπτ, 5Ιερδ. 
Δπϊπι, ἵπ. Πή5. ἂε Ὠ]α]. Ρ. 5ο, 53. 
ὃς ἵη Αρρευἀ, αε Ὦ. ΑΔ. Ρ. 101. αρηά 
Ρ]µατοῦ. Ὁ. 11» Ρ. 241. 6, νειυ]α 
Γαςςῃα: ὦ γύναι τᾶς τύχας. αἲ ΠΟΤΟ 
νετία ποπ οοπίπείω! εχεἰθιπατῖο, πς- 
ααε αἀεο Ίοσυπι τερετῖτεϊ ὢ ἵπ, Τ1ολ- 
λοῖς δ᾽ ἐπήει δάκρυα τῆς τύχης ὅση: Πὶς. 
πεαμίά εε]αΠο νυϊάθας, Όοέεχ [ιεἷά. 
Ἡ ὅσα ΡΙΦΕετΙ» Γ]οτ. τῆς τύχης αχ” 
συοά υἱτίπάπιν νυ]σαιῖς οπεηίο, ϱΟἵ- 
τεξιογῖ ἀοξϊιο ἀερετί {α/ρΙοος», αυ! Ιε- 
δετε {Ε πιεπιίποται η «4ε/εὐγΙὲ Ρει{.ν. 
116, Ὅλδ Τερσικοῦ στρατεύµάτος. ησς 
ἵαππεη ΠΟΠ εβ]εῖεῖ» υζ α [επιεηεία ᾳε- 
ΕΙΟΥΕΘΓ. Ομοἆ {δααίτατ τᾶῃ- 
ἀεπι Ρτίοσίδις ερτερίε οοηρτηίξ: 
Ἰκάβλεφαν ἀλλήλοισι διαδώτὲς κέρας. 
Ἱπ Αα Ιεῖά. Ἱερίτατ ὁ(2δίδοντες: Τη Ἡ» 
ἀλλήλοισι» ἑνοόντες" ΠΕΠΙΤΗΠΙ 1ῇῃος {επ- 
{ία αµεπι νετ Ῥοδεετε νἰάειηΓ. 
Οισευπι είς οΡροίτες εηἶπι Ιάεπ] Π- 

ετ]- 
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βηίβεείατ», αὐοί ἵπ Γωρϊς Ἠσις, 
Έτ. ν. οσ1. ἀῑείταχ: ἄλλος εἰ ἄλλορ 
δραών' ΟΜίΠΙΟ ΦΥΓΗ. 1ν  ν. 309. 
ἐνέδρακον ἀλλήλεισυ' ος νίµαία ρα” 
τω[ετίσας ------ Ομ (εγώ ΠΙΙΤΟΓ 
πιίηυς σορίτατε Πο αὐπιεητεπῃ πος νει- 
Πι ποβτο Νον, Γιεᾶ, νττ,ο. 111. υἳ 
Ἰάεπι Ι]μὰ κόράς διαδοῦναι νε] διάδοτε 
Βτατες» 1ρῃυς Ἰμαϊείο τε[Ηιαεπάιαπι 
ἵπ Πυγρίάϊς Οτε(ῖε ν. 1269, υδὶ εαπι 
νυ]σαῦατασ» ἱΚόραίσί δίδοτε διὼ βοσερύ- 
χων πάντη. ἴπεο Ἠ0χ] Πιεῖά, εαθεπὶ 
Ῥτα[ετυπι» Σεέῖο (πε Αἱπρης εχ- 
Ῥιϊπιί ομτανίε οριπιῖ «οά. Κερ. 8ου, 
Ιεξείοπετω : Ἱόραισι δίδοτε πάντα ὃ. β. 
ιά ε[ι φιαφιανετ/  εἴγομ(ρεξαϊο. 
Γωπίρ, Απάτοπι. Υ. 1907 Ρε γόμα 
Θέᾳ διδότες ὄμματ᾽ ἐξεπίμπλαμεν' αὈϊ 
πεώΙαῃ ὄμματ' πἆ πιταπιπε ρειτίηετ. 
Ῥρωπ ν. 465 φαση απο ἴγαίπς 
αριεο» Ες ἓν συνελθὼν ὄμματ" ὄαμασι 
διδῷ" Ομοπίαπι Ρίσίετεα ΠΙΠΙ] ἁατατ 
η Ευτρίἁείς αἰούαπιησοάο βπιί]εν 
νοτοΠιπ/ παπι επ. εκ ῖς Γααπι Ἱ]- 
Ἱμά οοπΏαΠο πιρατσίσαιπ: Ὄογεοηες 
ἁἰοί ροιετᾶπῖ ὀλλήλαισι διαδοῦσαι κέρας" 
κέρην. οεττε: πεσιβοαπι πη]]ῖτες, {Ε 
Ἰπνίσσπα ἱπιεητίς οςΗ[15 οΟπίµεπίες 5 ἵπ 
αμ δρείᾳ5 -Ροίετας απ]άεπη τὸ δι296γ- 
τες πιυτατ!ς νεταπ νετίης ε Ιπάίσαα 
αυἱ εοπῄρατυτ. Ἱπ[απτ οἶαπῃ ο]τα πηῖ- 
πυς Ιμπίρίάεας {6 Ρτοῖίκε Ίαπῃ οἹκρυ- 
έσία α Ὀοσξαπι [ιεξζοτεπι» οὐϊ ες 
ο{ϊ απῖπιηδ, Ποπ Ἱπονεπτ, οι τα- 
ἄεπι Ίμνατει ῬΡ]ητα ριοτα) Πε 

Ψ6. 19802, Ῥλέψας πρὸς οἶκεν, ἠνξατ᾽,] 
5ο ἵπ οππίοας Οσάὰ. [ας [οριηπι 
τερετίε, τεξϊεαυε νυ]ραν]ε Κἰπρῖμ Ρτο 
ἠυχετ"ς αἱτεταπ. Οοάά, φὐοφῖε ριᾷ- 
Ὄεηε Γεἰάεπίες. 

Ἡ5. 1085. Ἐτανεῦθ”. ὃς ἦλθε πατρῖ 

Ἶᾳ πορθήσων ἐμήγ. ] 1ὰ Π πεί σοπςς- 
ἀατατς νετί[ας ττες 1478. 79: 509 Τέ- 
8ο τάπαΙβ!η {ρυτίον Γαἱῆε ποτοίος 
Ώου αὐοςις Εος]ο ἁδδίευτν ποῖταπι 
Ἄωπο 1165, )ιοιίθυ α]άεπῃ ραμίο 
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πδΠότεπ, τεζως αὐθπευχήπῃ Ίος 1ο. 
«ο» 4μο, Ποιιί Ρο]ψηίσεν, επἀστη 
Ιαυ44Ρ: 1 εεπρστία!ε οοΏρτυα βρόχυλος 
γίΦ Ἰιεοςε]ε εἴ]απι ἀθοῦυς νοιυπι 
{υμπ1 {ερατῆς εχρτεβοΠε; αά ααοά 
Ίσο νετ[α πΙΏ] αάλσίιῖ Ριατες Τοπι 
οιπη]θης ποιΙΠηδίης Ρο]ψηϊοϊ, (Μαπι 
1ρᾳμ5 ραίαπι Ιπζεβαπεῖ, οὔτπ οετετίς 
Ώς] δις ΟΟΠΙΠΙΙΠΕΠ: παπα ου] φὐδ- 
{ο ἁἰίαπι ἔγχος καλλήικον Ἑῖς στέρ,’΄ 
ἀδελφοῦ βαλεῖν, ὃς επιάεπι Έζτανεῖν ον 
πεφυε επίπι Ἠμο, ορίποί., αἀνοςαβί- 
τ4Γ ν. 1496. Ταμσειη τοτῖάεπι Πἱτεγῖς 
{επῖρτις νει[ας {ρτα Ἱερίτατ 763. Πἱτο- 
Ὀῖααε, ϱἱ Γα]ος, Ροΐρεταπις Πειοῖ 
τεζε» νυ]άετί ροῇει αὉ Λέίοτε Τταρί- 
«ο πια]ε τερειῖτι», 

5, 1388. Ἠιξαν δρόµηµα δεὸν ἆλ« 
λήλοις ἔπι ] 6αρια Γυῖε ε ΜΠ. ἀλλήλου 
τέροβτµιηΣ Ες πΙΠΙ νατίαπε Ἱῃπ ἰβα 
νοσε Οοθίσες, ΡιΦ{ειοητες ζξχν; {εἆ 
ἵπ Γιε]άά. οπήτεῖ {επιρετ {οἶες, υδοὶ 
να]πο Παυ[αῖρευπι Ίοια τεφπίτίταν ς 
νειία Τ469, (Οοάϊείς ΕΙογ. ἰεξίο ἆ- 
νήρξε Βαχῖτ ε βεπιίπα: ᾖσσον, αὐοᾷ 
Ἱερίιρ ν. 190ἵ ὅς 1479. Ἀοῃ σοτις 
εαάεὲ ἵπ ἀωριταιίοπείῃ» πος ΡΤ5Ε[6Π8 
τειπρς ἵπ. ἆμας Γ]]αυᾶς οὐπιταέεαπι 
ὥσσω. Ὁ1Φ ἀπρίο σατετο νἰάεσαπιις 
Ηετι[ετ)ή(έ ἴαιπεΏ οὔ[ετναϊα ἵπ Ύγὶ- 
[Πορῦ. Ρ]ατ. ν. 742. νῖτ ουϊδαιπ: Ετα- 
ἀῑτας Ἰπ' ἀποίαπι νοεανῖς, Έα τες ραι]- 
οἶς εχρεπά! πεομῖξ, πες Ἠηῖας ε{[ί Ίο- 
εἰ. Ιπ ἄττεν, ααοᾷ τεςεπεῖοτῖς ο[ᾷ 
Ατεζϊςιηϊ, νι]σο απϊάεπι Ἰοῖα περ][- 
ΕΊτης» αριᾶ Βἰαίοπεπι [επιρετς Έτ» 
Ῥ. 144. Ἀ. Τ. 11» Ρ. 118. Ἡερ. 6ο]. 
Ἡ. Έ. 111, Ρ. 413. Ἡ. Θἶεπι, Αει. Ρ. 
28, 5ο. ΡΡΙΟΠ. Ιμῇ. Ρ. 5ος. Α. αἰοβ- 
απο; Πτετατῃ ταΠΙΕΗ ορτιηαίευς α4ρο- 
Πιαπι ΓΗΠε Ἡαιει εκ Ηεβευέ Διαπ. 
τε , ἁμμᾶν" τοιϊάσπ ο]Ιπι {πεταπι ὁᾱ- 
ας ΔΤΓΑΙΤΤΕΙΝ: διάττειν.  Ἑαάσῃι 
1π «Αἰεπίάίς νεα πιεπᾶα Γοπίρτυτ 
ρ[ες ρια δει Ιπάϊσίαπι 41ὐρη. κ, Ρ. 
379, ο. κφεται δέ᾽ μοι τὸ πῦρ "Ἠδη- 
πυκνοὶ ὃ' ἄπσονσι "Ἡφαίστου κύνες. 6ᾱ- 
Ὀὰ ἆ 4 αν. 
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[αμὐορὲ [απα]ιΠει ἀυρίταιῖοπειη «ο]]ᾶ- 
τας Ει[ἑαρίης ἵπ . Ἡν Ρ. 1206, 4. 
Νε Ἰιποοία ρθτόαε, «επί ΑΓΤΤΟΥ- 

ΣΙΝ, ἄττουσω [οπρῃβο Εατεουπτας 

νιϊρατατασ Ιεξήοπαπι ἀεβεπίοτες : 
ἁττω» ἵπ νετία ααοάαε τερυτῆ Ία- 
χίαπα. τε]έεαπι Ἱ. Ἡἴ» Ρ. 3. Δ. Ὠα- 
πυο[ῇο ἄπε Ίοτα [οτἱρίασ εἰσώττειυ νοκ 
οτας ῥίάπε ΠΡ, ΜΙίςεΙΙ. ΟΠτ. Ῥε. 
φβο. Ὀιίσαπε αἀο]είεεπτες, [3- 
ρε Εταπάϊ [ρτατί ΕαιΠε Ρτπιῖτης αά- 
{στίριωσι Ίοτβ: εχεπρ]ο Πτ {Τάμπιεπ 
Οάες «Απαστεοπίίς α «ΠΜααῖμιο Ί9γῖο 

{ετναιύπι Ρ. 209. αιοάαµε ΒάΥΠΕΠΙΣ 

ποπ Πιαἰα τταξίαν.: Π. 7ο. ΤεΤΕΙΙ ΤΑΠΙΕΠ 

1]ε νοτίας νετωπ οὐ[ευτανίε ]εζίο- 
πει», μπι ἀθῑῑε, Χαρίντα γὰρ ὀίδω- 
μι πια]εῦας Γασίβιμς Χ. Υ. διδῶ µό' 
γυ]σαεατ αρμὰ Μασίπηώα: 

Χαρίεντα μὲν γὰρ διδῶ" 
Ουῖς πιοπίτας περαυῖε ὥδω οοιτῖσεῃ: 
ἀπ 2 Ἐμὲ γὰρ λέγων ἔκητι / Οἶταϊ- 
δες ὢν Φιλοῖεν: / Χαρίετα μὲν γὰρ ἆ- 

ὅω, / Χαρίετα δ) οἶδα λέξαι. δἱηΙΙ- 

τετ ῥτο διδοῦσω (επρεπά μη ε[ὶ ἆδου- 
αὖ Ίῃπ Πίοπ. (ὐτν/. Όἳ. ΧχσαΙ, Ρ. 
πό]. Ὀ. 

Ψς. 1389. 0ο. Ἱκάτροι 2) ὅπως, θή- 
γουτες ἀγρίαν γῶνν, Ἐνήψα», αΦρῳ 
διάβροχοι γεγειάδας. | ἱπροιευπμῃ δλ'- 

χή. αὐοά νετοο ἘΞώήψαν, ε νετία 

Τιοο. νε]αε ἱπτεγρτετβιποπεάπ] Εωεγας 
βάϊεέχαι , τοἱ]επάμ πιοπυῖς (1. 
Οαπίοτις: ποΏ ν]άεται Ρειτ. Γδοτίις 

γ. Γ,. χιτ, ς. ΙΧ. (απίετο ΒαΤΠΕΠΗΣ 

ου(εαυιτας α{ξ: ἀμάαπῃ απ {υ{τμ]οτας 
Οτουτω, Ρατίβπος Οοάΐεες {εφαωτῖς: 
Ἐυνηψαν, ἀφρῷ ὃ. Υ. Περῖτατ ἵηῃ [.,εἰάά. 
0ο, ἆ Εἶοτ. 4 ἵπ Πδάεπι {μ]-ε 
Ἑννῆττον, Ἠος 4ποαίε ποβτο Ίσευ 
ἀετινα[ς νίάετειυτ Οτεροτίως Νασίαπα. 
ἵπ σἈἴΠΠΕΠ 4ὲ Ἠίτα [μᾶ Ρ. 28. ϱ. μὈί 
αυἱ Γανεῦαπι ΤΠεοΙοβο, ὀἼμος νοςυη- 
τιτ ἠπιοΦρόνων" ἨΏΟΠ Ἀλιοφρόνων, απο 

Ίπο, ΒΙίμπι ἀεοερίε: Ίο ἵπ αάγετί[ᾶ» 
τίο5 {οίαιοι (γερογίς: 
Ἱάτροι ὃ' ὅπως, θήγοντες ἀγρίαν γέυν 

( Ὡς ἂν µιμήσωμαί τι τής τραγῳδίας. ) 
Λοξὸὼ βλέποντες ἐμπύροις τοῖς ὀμμασιν, 
Συνηπτον. 
Ψετίας, Αοξόὺ βλέποτες ἐμπύροισι» 
ὄμμασιω, Ὠβο ἵπ {εᾷε ρτοξεέο Ποη 
ε[Τει Ιπάῖρηας [ωτίρίζε» νἱάετι 4αοφε 
ΡοΠει Ιία ΙεσιΠε ία, μπο Ἰοσσπα 
{ππίτατας Πης οοπιζονετία», Παπῃ ἀε 115- 
4ειῃ ἸΙοαυίτας, ΈΤΠερ. χι, ν. 5ο. 
ωήπιήπεος οε]ιιί Άγαεεεβς οπι εοηαίπιις 
αρτος ἴτα Πλίε, [ἰτὶδίσηιε ετεπὶε βεξυ- 
τα {εἰζς  ἴσπε ἵτεπμωιὶ οοιμέ, ἰπαταφιΕ 
αεπιῖθις ιιπεῖς Ότα [παπί : ------ τ------ 
Οἷο απυϊάϊ ἴποιγγιτῖ Πταπι ρτᾶ- 
Γετο Μ{. Ἱεξίοπεπι ναἱρεια: 
ει «οὐπῖπιω ερ Ίτα [μες Ἑάτρος. 
Ἡς ποῖµππ , Γιαἰπὶς εΠ αρετ: ν]ά. Β. 
Πμεοβατί. Ἐπιεπά. 1{, ϱ. Χ ὁ. Ρύ- 
εδατίω ἩἨϊετοσ. δ. 1, ἵ,, 111, ο. 
χχιν. Θπρίης 8ὐἴεΠ] αβγογώπκ ὄμματα 
πιοπιοΓαΏῖυζ πυρὸς γέµοντα. Γαβιςῖας 
Ουἰάζι Μει. νΙΙ1, ν. 581. δαπριῖμε 
ἕν ἶδπε πιῖεαπέ οε]ὲ τἰρεῖ αγᾶμα εετυῖα ς 
Σετυϊάα επι Ταζ ἐπίος [ἰγἱάογε ῥετ αγ- 
πιος ὄριπια Πως: ἀθπιες αεθμαπτΙτ ἄεπ- 
Ἡρς [παίς. Ίάεπι Ἱ]]ιᾶ μπε πεαπέε 
οί ὁ Φιαο ΝΙ{. Λίο. Πεϊπ[ιη ετ- 
οἶται αἆ Ουνίά. 1 Απιονι νε1τ, ν. 16. 
ΗΟΠΙΕΤΟ ΜΙΕΠΙΟΓΔΕΙΓ αβετ Ἱη Ο4. Ών Υ. 
446. Φρίξας εὖ λοφιὴν, πῦρ δ' ὀφθαλ- 
μεῖσι δεδορκώς. 

ὃς. 1903. Εν δ᾽ ἔωμ᾽ ὑπερσχὸν ἴτυος 
ὥτερος µάθοι, Λόγχη» ἑνώμα στόµατι»] 
Ἐκρτε[ιε Τδεοετίιως Οατπι. αχ ΙΙ, ΥΠ. 
1379 188. "Ἔγχεσι μὲν πράτιστα τι» 
τύσκοµεγοι πόνο» εἴχον, ᾿Αλλάόλω» εἴπου 
τὶ χροὺῦς γυμγωθὲν ἴδοιεν. 

9. 1905. ἀσπίδων κεγχρώµκ- 
σι] ἵπ Ἰοεῖ νειυ/ίς αἰία φµοφιε ]6- 
άῑο ΕαίΠε νῖἀετιτ κερχγώμασις εττᾶ- 
«ὐέ Ιεέξιο Εαῖε ἵη Γ,εχίσοη Γταμίουης 
Πίης ἵπ Ηε[γεβίαπωπι τεσερῖα 5 {4ο Ιο- 
σο Ἱερίιτ: Κεγχρώμχει ἀείπσςρς αᾱ- 
ῬΡυάἀ ΠΗε[γοβίμι: Ἐερχγώμασι, τραχύ- 
σµασι , κυκλώµασι . σιαλισμοῖς. καλοῦσι 

καὶ τὸν περὶ τὰςῖτυς τῶν ἀσπίδων κό- 
σμρ»., 
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5µον, σε δε τε]ίφυα δαἴπιαβις εχρ]ῖ- 
ουίε αἴαιε πίταππφυε ποβγα νοςῖδ Π- 
πιίαπιαυε ἁοουῖε οοπυίΠε ρτοπΙῃ- 
οἰαίοπεπῃ ἵπ Ρζηίαπ. Ἐκετεῖς. Ρ. 339, 
94ο. Ῥταιετ Πα πΙΠ]] αιοἀ αἱίομίης 
Πε πιοπεμε ρτοτυ]ῖε Π]. δραπρεπεις 
Ίπ' (Ωέπι, Ἡ. ἵπ Τε]. ν. ο7ι. Κε- 
οεοῖῖος. ὦ ειπο]]ῖτα Εαῖς ρτοπιπεῖα(]ο 
κάγχρος ὅ- κέγχρωµα" νειις αἴηιε 
Ἀ{ροτίος » κέρχνος ὃτ κέρχνωμα , Ώδς 
αμοαῦε, ΠΡΙ {α]ΐοτ. Ειγῖρίάεα. Ῥιθ- 
τε οειεΓᾶ ταρετίτυγ αρπά Ηεβεῦ. Ἱκα- 
τακερχγοῦται . τραχύνεται,. ΄ ΕετρβΓυτη 
ὀἰ{μαῦσητ α {8 Ιηνίσειη Τοηίσα ἀῑα]εξζυς 
ς Αττῖσα νετυς , αιᾶ Τταρϊοϊ {Γμετυπῖ 
υπ. 

Ὑ. 1106. ἀργὸν ὥστε γίγνε- 
ρὐσι δέρυ. ] θαριᾶ ν. 481. Αἰπσίμπι ϐ 
1Η Π. γίνεται ρο[α!Πςο πιοιπ]π] ρτο γί-' 
γεται’ μία, αυ µπη γύνεσθα: 6 ΕΊος. 0ο. 
Γαετατ εποταταπ » νυ]ρατᾶ ἔοιπιᾶ Ἱῖ- 
εεταπι Ἱπιετίετμ], Λζοετὶς πιεί[ία: Τί- 
φγεται, ᾽Ατστικῶς, Γήεταί Ἑλληνικῶς. 

1π τε ππίπυτα πιπῖπε «οπτειηπευόα 
τΤ8άΙε Ηεταειίᾷε; ἁριά Βιλοιῦ. 1π 1]. 
π» Ρ. 1083- ο. ὃς Ἱπρε]πίς αἆ ΟαγΠ, 
Μ» Ρ. 450 24. Τίγνωσκειν ὃς Τίγ)ὲ- 
σθοι νοιετεπι ε[ε νετοοτάαΏη {οτΙρεῖο- 
πεπ ενίησεης: ΠΤππατ Π]]απι Γ αἴπηπι 
Οἱσπο. Ο/εοοτάπ] οὐ(ο]ετα Γοιπ)α Γα]ε 
θξείνα ππα]ερίεχ : γένω" γεύω" γύω' 8 
Φένω, φιγέω, γω" πειτ α πέτω., πι- 
πέτω, πίστω" μύθω., ἀιμέω., ρίμω, 

Ὑς. 1497. Πλείων δὲ τοῖς ὁρῶσιν ἑστά- 
λασσ’ ἱδρὼς, ] Πίο 4«ποααε ππώταίς Ἰε- 
ἐοηῖς Ι,εέοι α Κἰπρῖο ἀεοιετας α- 
πιοΏστί: νυ]ῤαταπε αά ευπι Ὠδηίς ἑστώ- 
λα’ ἱδρὼς, αμοά ἴπ οριῖσιο .[εἰά. α1ο: 
οὐε Ἱερίιυτ ὅτι Ε]οτ. ἐστολασσ” ἱδρῶς 
εται ἵη π Πεἷά, ὃς Οαηϊαυεῖς. ης 
Ραπε τε[ητ/Πεπι οὗ {εσιεητεπι α[ρί- 
ταίαπῃ : αἰτετυπ] ἵαπιεῃ {5 Γ86Ι]ε τς” 
Ρίτατ. Εππίως, Γπρίας Ππιετρτείατυς 
Ειτίρίάεα, Ώωο ἔοτιο τε[ρἰείερα: ἵῃ 
Απηθιί Ρτίπιο: οἷε εχ/ρεδαδαί ῥοριῤης 
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αἴφμε οτε ππιεραὶ Ῥεζις, υἰγεί πιαρπεῖ 
νἰδοτία [8 ἀαία γερπεῖ. 

Ὑ. 1100. Ἐτερκλέης δὲ, ποδὶ µετα.. 
ψαίρων πέτρον Ἴχνους ὑπόδρομον,] Ότο. 
επι πηῖτοτ, ουτ {ο]ης Πῖς γυ]ρατε, 
ποδὶ μεταψαύων πέτρον. Ὥος, ταπειΠ 
νε] Ἰπ υπο Ρατίῇπο Οοάΐςε Ρ]υτίρασνα 
νῖτ Μαρηυς Ἱηνεπε[ες α]ιετῖ ΙΠΙΠΕΠ 
ταπςῦαπι Ιπτετρτείαπεπίυπῃ , Ροβροπί 
ἀευπειαι, Οεπιίπιπι µεταψαίρων ἵῃ 
Π,εἰἀεηβῦας Οοάἁ, ουΠοαάίταπι : {π 
Εοτ. Ἱεπεῦδειτ ῬεΓρείᾶπι µετοψήρον 
πέπλον. ΠΗεβεδίω: Μεταψαίρων, μἒ- 
ταφέρω». οεἰετὶ Ιποίν Ιαρίάεπι Ρεᾶε [ιὸ- 
ΙρυέΠΣ. Ῥαυ]α]απι ἁϊ[ατει Ηεϊπ/[ίαπιωηκ. 
Ἰ]]μά αρυά Τβεοςγή. ΧΧ111. 5ο. Τὰν 
πέτρα» ὃ᾽ ἐμύλισσεν ὑπ᾽ ἐκ ποδὸς, Ἱ «49. 
/εὐγΙί 4«ποαᾳπε Ῥτοπι. ΨΙπέϊο φαύεινε- 
τεχῖς ΕοτΠΏΣ: ψαίρει Ἰοεῦπι οοσςυρανεΓβΕ 
ν. 404. Λευρὸν γὰρ οἶμον αἰθέρος ψαίρει 
πτεροῖς Γετρασκελὴς οἰωγές' 96ο]. ἠαύει 
πτεροῖς ] γράφεται καὶ ψαίρει ραπ]ο 8η- 
το 11114 ποπ πιαἰε διακόπτει Ἱπτετρτειᾶ- 
τὰς. «4Ε/ε0γίεα, Λευρὸν οἶμον αἰθέρος 
φαΐει, τρ τεδάϊάϊς αρῄΠπηες 
Ἰααῖ ἱεγ Πφιμάμπῃν Λεη. ΝΟ Υ. 918. 
ταάεπᾶὶ ἨΠΙ4ΊΕ Ῥρτορτῖα νετΡο[άῖῃ 
ψάω, ψαύω, ψαίρω, 6 ροιε[ες. Τοαι- 
τί α481Π Γάτος Ρ]εῖαάες {δουπάαπι 
ΛΝΙεαπάτωη πετ. ν. 12. ἀϊσυητατ 
ὑπὸ ταύρου "Ολκσύμ ψαίρουσαι. 1ὰ εἴ 
ὑποψαίρευσαι. Βατίμς αριά νειετεςοῦ- 
γ]υπ}ν ψαίρε» 8ενο τνῖδεταῖ τεςεητῖο- 
τἱ ΤΕΠΕΤΗΙΠΙ αὐῖ 6 νετεγὶ {ήηπσυα εἷ- 
{ιοαίταπι υ[α αὐοιτ]ά]απο: Φφεπῖιµ Φείᾶ 
Ψαΐρει» ταᾶετε ἀἰεεῦαϊητ», απῖ πιοῖι ἱε- 
πὶ νε] Ῥες Ιπίετνα]]α ἠευῖίετ ἱπαρείίε- 
241: ομο]ῖα[τες Ίῃ Ἠπης οσα ΡΏαη. 
οἱ ναῦται , Γετ]θῖτ, φΨαΐειυ Φασὶ τὸ ἄρ- 
µεγε», ὅταν μὴ πολὺς ἄνεμορ πγέῃ, ἆλ- 
λὼ µόνον ψαύμ. Ηἱρῥοετατίς ὁ 15. 11. 
ὁς Μοτο. Μι]. Ρ. 613. 45. σῴυγμοὶ 
πρὸς χεῖρα ψαίρογτες Ἠτοβίαπο ἀϊεπηεατ 
11 1εχ. Ηἰρρ. οἳ μὴ εὔτονοι, καὶ ἐν 

διχλειμμάτω» ἀεθενῶς πλήττοντες" Ίεπες 
αὐἴεπι γεπς Ρας ἃς ἀῑείοι ον 

ΦΤ 
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ὠπὸ τῶν φαιρόντων: ἁρμένω» (ροετρεταπι 
νυ]σατυτ οἁγέμων.) ἃ δ]., «οὐχ, ὁμαλῶς 
ὑπὸ τῶν ἀγέκων Φυσώμενα , ὁτὲ μὲν χα- 
λαρρῦγται., ὁτὲ δὲ πληροῦνται. νι. Ἠε- 
Ωεῦ. 1 Διχφαίρουσι, εμ]ῖας οἱιετὰ σ]ο5- 
{.. Διαψαίρεῳ, διακαθαίρεν, αἲ[]ετρεγε 

"άάεπάο ιν {ρεξλτε νιάστατ Εωτιρίάπε 
Ει,υπιερταῃ πριᾶ Είωπιουσιπι ρ. 2799, 

ἠύμιπίδης ἐπι., 1 Ίῃ Διαφαίρονσα" 
τὸῦ καβκιρει οἱ), Γ λὠσση διαφαίρουσα 
µυκτήρων τόπους, ἰπ Οοάϊσα ΜΗ. .ασ- 
ἁμπεπῇ΄ Ἱσσιεας: Ἐθριπίδης δὲ ἐπι τοῦ 
καθα[ρεῦ κέχρηται..ΤἩ χλώσση, Διαψ, 
{εά νετ[ας', ηῖ Εαί]οτ», «Ειτῖρίῖαε Εάῑς 
Τλώσσῃ διαψαίρονσα μυκτήρω» πορους. 

9. 402. ΠλΊΥ1» σιδήρῳ παραὸοθεῖ: 
σαν εἰσιδῶν ,] Δαιιετίις 1η Μι[εο Ηε]- 
φαει. Ρατ. χικ, Ρ. 376. νειαπι ρυῖᾶ- 
Ραῖ μας Ίπ Γεάε αΠεπα!Ἡ» ΓΓΑΠδΡΟΠΕΗ».. 
ἆμαι 4Πίεπι Ρροῇ νετ[απι Τ491. αἴθια 
αθςεο Ἱαπρεηάας Στρατὸς ὃ ἀγηλάλαζε 
Δανλίδῶν ἅτας, 1121ὴν σιδήρῳ πρρὰ- 
ὀρθεῖσαν εἰσιδώ». πϊΏῖ ο. μἱςς. ΠΙΠΙ]. ε[ο 
νἰάοτατ, οὗ φὐαπ νο Ὀοξιππο 
{0Πι4ραίεΙδαἨ, 

Ἡς. 1401. Στρατὸς ὁ ἀνηλάλαξε] 
Τ)εάεται «Φάως ἀνηλάλαζε, τοςυρ!τ αἰ- 
εετυπ Οροτίπωε: Δαγιεβας µτ ἀῑνει- 
{απι ]οξοπαπ ὁσβο]λῖς οπείται ἐπηλ-- 
λαζε" Γεὰ Ὠμῖο Ιος ποπ οοηµτι]ε ἀᾱ- 
εἰαιπαπᾶί νειραη. ᾿Αρολχλάζε» ὃς 
Ἐταλαλάζειυ ταπιΗπ ασε, 4υαΠ- 
ἔωπι ἀγολολύζει δς ἐπολολύζειυ: ἄγοιρμώ- 
ζεν δι ἐποιμώζεμ' ἀνευφημήσαι ὅς ἔπευ- 
Φημῆσαι, 

ὃς. 14906, 7. ετέρνα Πολυνείμους βία 
Δώκε λώΧΗ», 1 δΒίσσΙπε νεο Ρεέεις 
Ρο]γηῖςῖς ᾖῥα[α Ἰἱταεοί Ἐτεοςσ]εςο 
Ομιηίσπο ἑγαπαώίρετε ἴαπιπηα νἱ πε- 
δαΐμγ» [εὰ ϱοΡάΙΠπεῦ Ένεπτα οδιμ]ε, 
ουμ[ρίάε Ετθέα: Διῆκε λέγχην 
ἀπὸ δ’ ἔθρανσ᾽ ἄκρον δέρυ. ἱταίεεί[]ει ὑα- 
ᾖίαπις ----- «εά εμρἰάει [τερῖ ς νεὶ 
ἐταίίεετε εὐπαϊίη ε[ἰ. Ίο επίπι ΟΙΙεὮ- 

Αοο9 ν: ουτ α τὰ οἱ Νε; « 

τα]ες (αηίαπ1, ὅς [μάρεὶ Ογαεϊεπίος ν - 
{εὰ οὐϊνίς Φογίρτοτες απε]οαί ἠος ΠΠο- 
40 οοπδυ/θυς εΠεέαπι επιθυμΏς: νίᾶ, 
6α1αχετ. Α Μ. Β. ο, Χκκ ειίαπι δι- 
Πρίάες, οεἴετίαιε Γτορὶεϊ: 4ο Ρο]γ» 
Ῥιοο “4ε[οὐίως Έπευ. ν. του7, Στρά- 
τευμ᾽ ἐπακτὸν. ἐμβαλὼν Γρει πόλιν 1- 
δες οβῥυβπανεταῖ , Ποῦ. οερεγαῖ. '. Βω- 
τρίάες. 8Η0Ι ἱερίαςδ, ὅς Ἱπ. ηὶς ἴρβς 
Γη. ν. 514. Βομγηῖσεῃ ἀῑσιε νεηῖς- 
{6 σὺν ὅπλοις, καὶ πορθρόντα γῆν, Ὦο- 
ἀειπ {επία εορίεμάπαι ν. 1456, ἐσκύ- 
λενέ γ9, οριῖπιε δτατίω Ἱπτοτρτοτατατ . 
“τησ εἰίαιη /ροἱίαγε εωρῆῖ » 1 πεὺ. χίς 
νε 62. Ῥβοιῃ. ν. 1595. Οε4ἱρας ἃς 
Ραϊττε: Ἠτεὶ ὁ” ἐγενόκην, αὖθις ὁ σπεί- 
βχς πατγρ Ἐτεύει µε. βο Ηοπεγις Ο- 
ἁγῆ. Π, ν. 145. Ὀ[ν οἶκον ἁτιμήν 
ἔδείς, ρωόζα δὲ γυναῖκα, Παῖλό τ) ὦπο- 
κτείγει. «ῑΠΡίε ὁς Ειωτίρίάσα αμφθήαΠι 
ΕΙΠΕΤΙ Ου, 5. ας ο] 

Ὑε. 14ου. Εές ὃ) ἅτορον ἥ των δορὸς ,Ἱ 
Ηιο πιεα οαἰάεπι ορίπΊωπε ὀαβίμιη πο - 
εί[ε, οαὐἷπ να]βατ Ὡς ἵπἘὰ τες 
τταπςπµίανοτίς Οοὐἱσμπῃ αυέῖ τας 
Οτοιίμε, με [ημυΠ: αν Ῥίργβως ὃς 
Κἰπρίω. [ιειάεπβαιη Οοὔ]ναιη αἱτεγ 
Ένον αἶτετ, απιίφυιος, ρ;ηος Ὡς δ' 
ἅπορον. Ἐ]οτ. Ὡς γ΄’ ἅπορον.. Οιυππία 
Οαπιαριΐς. Οσά επ/πόαε: Ἰροτειως 
Ἐις δ) ἅπορον, Βαγπεβις Ώμρυτίο, αυῖ 
οτε Εοτιμπα ντα υ]ά ται, ΠΟΠ 
πιυ]ταπ τορύρπαης, ]οσᾷ Ι4ΠΙΘΠ οχσῖ- 
τας, οαῖρας οΏεράετε Πίπας, πιβῖ] 
ε[ο ουσ Π]ιά Ππµτατετοτ: η Πίς ερ]α 
{αυτ ἁυπιακατ, ου Όης { τοέτς ου]]ο- 
οὕτυπι ὡς, Ιομάθηάα Βαγπεβί νἰάευίεας 
ΡιμόεπεΙαΣ Ρππιως εἰ Ηιρρο]γιί ν, 
1208 ν 
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Αλλ’ εἰς τοδ) ᾖλθον, παιδὸς ἐκδεῖξαι 
Φρένα. 

Ἰῃ ΡΕΠΟ], ποπ νε]ατ ἀἰνετία Ιεξίο , 
{ο οαί[α Ροβτυπῃ αὖ Εαῑτοτε ρείπιος 
ἀλλ᾽ ὡς τόὸ’ ᾖλθον, ΔΒαγπεβο πιορῖς Ροῦ- 
εἴουπῃ νἰἀεραιυτ : πηυρες εεἰρη πῃ- 
΄αυαπῃ ἤπε «οπίτογεγῇα Ππρετυπῃ α ν- 

Το 
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7ο Ὠοξμ [πιο Ες ἵπ εαπῃ τει Ρτο- 
ἀυέαπι : που οσο επι Εάά. ἀπο 
{α]τειπ ο. οοπ/ρίταηε Ρατί(, ὅ ΕΙοΓ. 
Εοπιμ]απι εἰς τόδ ᾖλθον Ειτίρὶαϊ Εαπιῖ- 
Ἱατεπι εΠοα , ἀῑίσαπε ἀῑ[επι[επιές ες 
ἹΝοβταεῖς 1ο. ΡΙετ/οπί Ψετίβιη. Ρ. 137. 
138. ----- Αἰιετ ἰοευς ε[ε ΙρΗίρ. Ταυς. 
ν. 335. Τετςς ἵπ Βαςσῃ. ν. 1287. 
Πϊςο, Πιογᾷ ΙΠΙΠΙς Ρά1εῃς, ΑραΠε ομΠ- 
ἑταπτϊ Οαάπιο: | 
Λέγ’, ὡς τὸ µέλλον καρδία πήδηµ ’ ἔχει. 
καρδίᾳ (άπίετις , καρδίας Ίεριι δεαΙίρετ; 
Ῥο/ἵετίως ρίασει: Δατπε[ο ιαάῖσε, ηε- 
αις [Οἱο, ὡὧς τὸ µέλλον πιο Πρπὶβοαδῖε 
Ἰάθσπι ος εἰς τὸ μέλλον" {οὰ Ώος νο][!ῃ 
ποῦίς ἰητεγργετοΠεΙτ,. Τὸ μέλλον 1άοπι 
εΏ ας μελλησμὸς, {ευ/µδαε ρἱαπ]- 
πυς: Πίο; παπι επέταϊῖο οὐτῶίς αἲ- 
γετι Ραϊριὲ ἱοπεπι. ----- Οαπι]απι 
Ίαπι Εαετῖτ ΊΠ Τρ Ταυτ. ν. 315. Τε- 
Ρο(α][ο: ὅσον τάχος ἘἜς χέρι- 
βάς τε καὶ σφἄγι ἐξέπεμπέ σοι. 
Ῥιφτετ Ίπα τί Ίοσα ΠΠ Ἱπ Πᾶπο 
τε εχεἰτανῖε εκ Ειωρίάε νῖτ ἴτι- 
οΙτΤ, Ίπ. ΜΙ(οε]]απ. ον. Τ. 11, 
Ῥ. 13. ἂεηιε οἷία τερετίεπιμγ Ετὶρί- 
ἀεα, π' οὐίθυῦς ὡς, ΊΠπος πιοᾷο Ίπη- 
ἅχαιη οἩαττο σα[μῖ, Ρτο εἰς ΡΟΠΙΗΠΠ υ- 
ἀετί αὐθαῖτ, ΡΓΦ{εΓηιᾶ(ῃ απίε Ργοποπηῖ- 
τα: ὥς σὲ, ὣς ἐμὲ, ὡς ὑμᾶς. αἴηυηε ος 
{επιο] αρυά δορῥοξίεπι Γναςῃ ν. 542. 
Ἐαάεπι αρυά «Αγορῥαπεήι ΤερεΓ]ει- 
τας, ὃς ὡς: βαδιλές. ὡς Ἑπριπίδην, ας 
Ππηϊ]ία. [ερ ΤΏ εἶας ῥασε ν. 103. 
Ὡς τὸν Δι ες τὸ» εὐραγὸν ( πέτεσθαι") 
αὐσά ἁΤοτεπτῖαπα {ωτῖς πιαηϊβειίαι 5 
πεσυε επίπι ἀἰκ]ῇοτ, ορίποτ, τί/[ῖο- 
βδαπες, ὡς τὸν οὐρχγώ.. Ἠοο , ΙΠεᾶ 
οαίόεπι ορίπίοπε, {Πιτ αέεηας Τ]α- 
ρε/ἅαπι, Έταρίσος ἅ Οοπιίςος {α]ςεΠα 
1]αά ὡς. ΊΠπυςο Ιποο Ρροβτᾶπι, ἐπὶ 
ἐμψύχων ἁππταχαι αὐῃ]δα(Πε: Οοπή- 
οοτάπηΊοσα ρ]Ησ] πα {απι αἲ παπί, Ώ6 
υπας ο αΙάείη αὐὶ οοπίτα ΓΗ [ααά σαι: 
Ἠοτυπῃ οοπβαῃς α[ά5., ποτ Αιεϊς [αρ 
οὐ/µερίαπῃ Ἴοεις, αυἱὰ σοπΗ παπι Πε 
πποπίτται. Ὀτρίαπι αὐτείῃ τερ]οπυΠῃ- 
γα ποπἰπίοας Ἰαά ὡς αραιά νεῖς[ο 

3 4 

τατΙΠισπε Τηπεαπι τορεΓῖ πποηπειαξ 
Οε]εῦεττ, Ηεπι(εγῦι ΜΜ [οε]]αη. Ο- 
{ετν. Νο]. ν, Τ. 3. Ρ. 56. [εωπιάεπα 
εταέίαης Ερθεβί Χεπορροπιές Ίοσυπὶ . 
ϱ ἵπ Μι[σεϊΙΙ. Νον. ]. ο. ἴσσα Ι4ἵΠεῃ 
εποιανίςτ ποπηυ]ία: {εὰ Πσφο δυππηϊ 
τί πιοπίζυπῃ α4βτΠαΏι» {ωπι επίιη 4ε 
οἑητεηῖς ΄ρετραυσα. (ετετμπ. αὐαϊτ 
Πατυυπε Ἱπ Ἠί Ετιά]ήπποι (ωρρτεῇ 
Ρταροῇτ]οπὶς εἰΠρβπ ουπςο ποῃ Ρία(6ῖ 
εχρεηύετα: νε]]σπ ταπ{ΙΠΠ Ππεήη]δ» 
{οηπε, ὡς πιμ]τς Ἰοᾳόπά! Εοτπιῖς α41] - 
εἲ, ου!οις, (οαίάσαπι αθεῇοι , ααοά 
αὐ (εη[απ. ὉΙΠΙ] αιξ ρετρύταπι 4εσε- 
ἀετετ. βα15 ορίς, νοσυ]απῃ ὡς, 
ἀἰνετπ[τπα [οει ροιςβαιε εδρ]εΓόαίῃ 
Ίπ νῖςσπι ριαροΠειοπ]ς εἰς Ίτα τε[ταῖς- 
{6. τι ου[ουτις {τρίάαε Ἰοσῦς ΓαµΙα 
Ίμπιεῃ τεειρετοῖ 1Π Ηυτας]]ῶ, ν. 41ο. 
Ὁ τέκν᾽, ἔριγμεν ναυτίλλίσιν., οἵτινὲς» 
Χειμῶνος ἐκφυγόντες ἄγριον μένος, 
Ὡς χείρα ΥΗ συν ηψαν, εἶτα χερσόθεν 
Τ]νοαῖσιν ἠλάθησαν εἰς ποντο πάλι». 

Ψυ]ραια ]εξίο, Ες χαρα ΥἨ συνΊψαν, 
Ρὰτ ππε Ίαπε Ἰϊοες, ατ οκοι/βτα ν]άεα- 
(ὰΓ αἱ] εἰεραπεῖα, Ηεβγεβίωπι ΕΟΓΙΑΠ 
πάΠίθ]ευτίδ, (σµ. Οαπίέτμ, Ν. 1]. 
1ν», ο. νΙΙ. (σετ. Αγπαϊόωπ 1,εξ. 
Οτ. Ρ. 238. πι πο νΙάεσαιατ Εγὲ- 
Ρίᾷεα: Ἰοαυεπα!ί {οτιπα, Ὡς χεῖρα 28 
συνΊψ», [πμ α-ν νεὶ, αὸ ιαπ {ετ- 
τατι 1εἴἱρετατξ. 

Ὑς. 1409. 1ο. ἐπὶ σκέλος πό 
λ Χωρεί ] ἵπ π(τοαυε Ι,εἰάεπῇ ὀε[- 
τυτΗΠΠ αςσξπίη παλίν νε]υι Ιυηρεπάα 
πιορβ γαι παλι Χωρει. Εωτίρίάεε Μεα. 
ν. 1168, Χρειὸν γὰρ ἀλλάξασα λεχρίὰ 
πάλι Χωρε. ὙΝιροίμς η δαρρῆς, ν. 
469. - τὸν γὰρ ὤγγελον χρεὼν Λόέ- 
ξανῦ', ὅσ' ἂν τόξῃ τις, ὡς τάχος πόλει 
Χωρεῦ" Ἱπιεσρτείαπιυτ : ελ ΗΤδε αὐίγδ, 
Ὀοιτίμρε: πάλω Χωρεῖ», γεεεάετο. Γεἱγὸ 
οεάρτε. ΦἩρια Ί8ΙΠ Πιο 1 μπι 4 9. 
732 πᾶλω Ίπ ταἱ]δας Ειςφιιεπτα]. --- 
Πας, αι {εφ υεητία, λαβων ὅ' ὄφηκε 
μάρμαρο» πέτρα», ἸΝέσεν τ' (ιά πια]ῖαι 
Ρτῶ νυ]σχιο:) ἄκοντὶ ἔθρανσεν. (ῦτ εκ 
ὓεθ 19- 
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ΠΗοπιεγεῖς οχῃρτεΠα Ἡ. Ἡ« ν. 3649 
ἸΑλλ’ ἁγαγασσάμενος ( Πεξιοι ) λίθον 

εἴλετο χειρὶ παχείῃ, Ἐκείμενον ἓν πεδίῳ» 

κ. Τῷ βάλεν Αἴαντος ὁ5υὸ σάκος' 

1,αρίαίς οοπηπιοά απ) τεςοτάαΌΒΕΙΙΓ Ειε 

οεἶες, ου- Έεοεται Εμγρίάεν Ρθυ]Ο 

Ότο τοδὶ µεταψαίροντα πέτρο». Ἓλλους 
ὑπόδρομον" απϊβεϊῖαπι Τταριεί Ρἱαςξὺῖε 
Ἰάοπείς ἱμοίοίοις, 

Ἡς. 1412. κἄμακος ἀμφοῦ χεῖρ' ᾱ- 
πεστερημένου"] δο]ῖας δεοια[ῖοε ἂμ- 
έα Βαιείετήω ροίισται, αυυά ε (4η- 
ταυτίσ. Οοὀ. να]ρανῖε Δαγπεβιω ἀπεστ- 

ρημένοιν, ΡΙΟ ἀποστερημένοις, ΡΤΙΗ5 ΕΓ8Ι 
ἁς ἵἩ υποφυε [μεἷάἀ, 1η Εἰοτ. ἄποστερη- 
μένων. Η! «ες Οοάς. ἵπ 5. 

{ει. 1413, υὈἱ ρε/ῆσιε νυ]ρατασί ουτε 

Οτοίίμπι ἁρπάσαντες, ΡΙΔΕεβΕΤΩΠΙ ἁρπά» 
σαῦτε, Ῥίαειετεὰ {εἰμπέτα, "Ελθεν ὲ, 
εοπἰωηρί πιθ]ίπι: ᾿Ενθένδε, κώτας ἁρ- 

πάσαντε Φασγάνων, Ἡς ταυτὸν ἠκον' 

(πι]ίτετ αρυἀ Τόεοεγίζη ΧΧΙ» ν. 190’ 

ου υπ υεγίάσααε Δεῦρ’ ἐάγη, σακέεεση 

ἐν) δεινοῖσι παγέντα. Τὼ ὃ᾽, ἄορ ἐκ κο- 
λεοζώ ἐρυσσαμένω, Φένον αὖτις Τεῦχον 
ἐπ᾽ ἀλλώλοισι. Ῥιπενεϊῖαϊ ΠΗοσηιεγις 

{εά, αὐἱᾷ οΆσΙπεη εται ΡΤοῖταπεπάμΠῃ ν 

ἃς ἀἱρπως νἰάευατητ οίπαίεε πο, 
Ώευπι εχεῖται, αυῖ οετιαΏῖες 4ΠΙΠ6- 

τει ετἰθίη 1η Η. Ην. 273: 

ὅς. 141σ. Πολὺν ταραγ μὲν ἄμφι- 
βάντ᾽ εἶχον µάχής.] Όυπε Ὠῖπς [ωάτιηα 

ξεσεταπῖ», που Εετεπήα πιοπυίε Οἱ9γι/Τ. 

Αὐγε[εν. [μεξι. «4τί[ίαεπ. ϱ. 3253. ΙΠΙΠΙ 
ποπόυπι Ἰίαμεε, πη Ο1Φευπ τν, ὃς 

ουίά ταπάείη Πίο Πρη]βσοι πολυ» τρ 

μὸν ἔχευ μάχης. Ραττ]α]ρίαπη ΕΠΙΔΠΙ 

ἀμφιβώντε ιεξιοτοις {ἀερεβυΙπετο 

{ειυρυ]μπῃ Ιπίες Το {ω[ρίσουν 5 1” 

Ρεπιίς, ααὶ νεπυ(ζαπι Π] 1 ΕΗοπετίοιιν 
ὀμφιβεβηκέναι ΠὺΟΙ (απίετυης Ἠλωπη]- 
παπάµπ. υπο {οτυρα]απῃ εχίπιει ἕτη- 

βαιδίως , αυἱ οὔάειη» Φὐδε Ρῖο[ίαηι 1η 
44. Ἱερῖι, Ευπὶρίἀείς [ας ἴΏ ῆ. 2 

Ῥ. 108 51. Ὅρα δὲ καὶτὸ, πόνος Αμ- 
Φιῤέβηκεν, (ν. 355.) Ἀγου κατέλσβε; 

Ν ο Τ-  Α.τ.Ι Ο: ΝΕ 5 

περιήλθε». ὥστε οὐ «πάγτοτε 
σκέπειν καὶ βοη)εῖ) δλοῖ., ὡς οὐδὲ 
παρ Ἑὐριπίοη ἐν τῷ. Πολὺν ταρμγμὸν 
ὀἀμφιβάντ᾽ εἶχον µόῖχης: ἤγουν ἀμφοετέ: 
ρώῦεν βάντες ὠρτιπόλων δίκην κατ’ ἀλλή- 
λω». Ύµ8ε ααϊάειπ εχριἰεαίοῃε Φ6ίο- 
Παῇαε , ἀμθοτέροις τοῖς ποσὶ βάντες καὶ 
στάντες, Πᾶιά ραυ]ο {ωπτ, πηε Ιμάΐσε, 
τπε]ίοτα, ῥεὰ {ωμτίρίάεα, ααβηἔπῃ ἵῃ- 
τε]]σο πιῖπας Πποετε {ετὶρτᾶ, ΠΟΠ αἲ- 
Ἡπροις σοπ/Ητμῖ, Πες πιοάωπῃ νίάεας 
εκςεεβ[Πε: Παπι {επτσπτίϐ{η Πίο α,αετο 
ἀἰνογιβῖπιαπι α νη]ραιῖς. Οωα]ά νε]πη 
ἱπτε]σειυτ εχ Ίος Εοτίαη Εηπιί τε- 
{ας Τετ εἰγρεῖ τε(υπαῖ, ὃδ Γεττεῖ [ἐτῖ- 
αεί ασΜεῖ. 

9, 1416, 17. Ἰζαί πως νοήσας Ἐ.- 
τεοκλῆς , τὸ [Θεσσαλὸν Ἠίσήγαρεν σό- 
Φισμ); ὁμιλίῳ χβονός. ] Τὸ Θεσσαλῶν Ἡ.» 
σόφισµα , Ἱερῖι Βγαπιις ἵπ Λάα9ρ. Τδε}- 
(Γαἰογμπι εθπιπεπῖμ. 1π Φο[ο]ῖς Ιπ 
ζωγίρ. ΟτεΠ. ν. 1987. Ἱερίτατ ὁμιλίας 
χθονές' ατ Ἠΐς, 8ριά Πεβρερίμη: Ὁ- 
αἱλίᾳ χθονὸς, ἀντὶ τοῦ Φιλίᾳ, ἔρωτι τῆς 
πατρίδος καὶ ἀντὶ τοῦ πάλη’ περὶ γὰρ 
τὴν πάλην ἐσπούδασα» οἱ Θγβαῖοι, Ρο τε- 
πι Ίοσυπ ποβταπι ἀεῄρηοπι»: πατη ὃς 
οΠρί Ίερας ὁμιλίαν χθονός. 4ε[οὐγΙ. Ει- 
ΊΠποη ν. 714. «0Π6. ν. 1012. 
ΕΠ ἵη. Βμτριαἰς Απάτοπι. ἀῑέαπι, Ιαΐς 
Γοτπι]ας Ἱπτετργειαπάας ῥίοε αἰ]ῖς ἵπ- 
{εννΙτατυπ ν. 68631. 68η. ἡ ὃ' ὁμλία 
Πάντων βροτοῖσι 9 ὢσεται διδάσκαλο." 
Εαρετεπιις Ικοτιί Ἱπαρ[[ῖκα ε[) οπιπίμηι 
πιοτια δι. ἴπ Γταιαπίο ΙαΙῃ εποτεῖ- 
ταΐμ Βτεος]ες ἴπ[ίατ Τοε[]αἱ εοπηπο- 
ὠμπι Ἠίο «ποθβίία[]ε ἀῑεῖτιι τὸ Θεσσας 
λον σόφισμ’ ἁμιλίᾳ χβορὸς., πονᾶπι 
απαυάεπι» αμα Ππαιτεπι οἰγοηιηνοπίτες, 

παπι πποτίεπεί τοῖς Βτὶρίάες Ῥο- 
Ἰγοῖοί ν. Γταμάεια α{οηϊοίε τους]! δία- 
ως ΤΠευ. ΧΙ, ν. σ54. ΓΓαυάεπιφ με {ι- 
ῥτεπιαπι ᾗπ Ππεο ία ση] ΗΗΟΥΙΕ ῥαταῦ. Ῥαυ- 
Ιο Γωρετίής εοπιπιοάµηι εχεοσίταΠε ἁἷ- 
οεθαπης αὐῖα {μ[ρίσοτ ρωγίρίάεη (ετ]ρ- 
Ρο, Κε πως νοήσας' 41101 {ποριυς Εὖ 
πως ΙΝΠΡΕΏΠΙΕΠΙ», Ὑε]υῖ 1η 1ουπ. ν. 

1415. 
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1475. ἨἩιρρο]. ν. 477. Ἠε]. ν, 718. 
Ίοευπω ποίαπη ατεὶεῖτ δια. . Βν 
Ρ. 25Η, τσ. νεῖετεπι Ιδηάαης ἠπίετρτέ- 
τεπ., αι! Βεσσαλὲν σέφισµα Ππιρ]]οῖεοτ 
εχρισοιετίζ, μὴ τοῦτο ἢ ἐκεῖο, ἀλλ) 
ἁπλῶς τὸ πανούργηµα: καὸς ἑμφαίνεικαὶ 
Εὐριπίδης ἐν 1Η µοομαχίῷ τῶν παίδων 
τοῦ Οἰδίποδος. 

Ὅς, 1419, Λοιὸν μὲν εἰς τοῦπιαθε» ᾱ- 
φαΦέρει πέδα,] Βεεερῖ , αΙοά τες ρΓς- 
Ῥεῦαπι Οοἀὰ. Εἰογ. Γμείάα. Α, ὃς Αυ5. 
ἀναφέρει . ἵπ Ἰοεῦπῃ νηἱσαιας ΕοτπιΒε 
ὀμφέρει, 4υ8ε 1 τδρίςο πηῖους «ΟΠΣΕ- 
πῖτ {επατιο. 6ο. {,εἰά. Β ρταευεῖ εἰς 
τοῦπισθε μεταφέρει πόδω, Οοὰ Α, εἰ; 
τοὔμπροσθε» ἀγαφέρι. Ἠϊης ἀγαφέρει 
οὔαπάωπι ς τ]]ῖπς εἷς τοὔπισθε)" που 

Ἠαῦει Εωγίρ. ΗΙρρο]. ν. 1222. {Ι.ες- 
Ζοπας Ρτοιτερῖ. Ρ. 172. 16. εἰς τοῦπι- 
σθεν ----- ἄναχωρεν' Χεπορύοπ ογιπρ. 
Ρ. 878. α. εἰς τοῦπισύεν κάμ- 
στεσθαι. .γησεο να]πις ΙΓβ:µῖτ αραά 
Τοεοστίξ. χχ.1, Υ. 1ψ7. ὑπεξοναβὰς πο- 
ὃ: Κάστωρ Σκαιφ. [ιουυπῃποβτυπι ατ- 
ερῖε, {εά τεξτίης οπ)/Πει (ἱ9ὐ. (ρε 
συς Ο0Γ 1, ς, ΧΙΙ, Ρ. 99, ΠεΕ ΕΠΊΠΠ 
σιαςε ἀῑσίτατ εὐλαβειρ. 

Ἡς. 1492. ------ ὂὐ ὀμφθαλοῦ Ιαὐ]-εν 
ἔγχορε, σφονδύλοις τ’ ἐήρμοσς).] «ουιττα 
Ῥτιπας Ρο]γπίσες αρα δια Τπευ. 
πι, ν. 541. ο Γυγίίογ ἵταν 9 άσφιε 
Ιμ[ζως, αἰῑε επ/επι βετπαπἰ ἵπ Ρρεζῖοτε 
τε[πε, ὋΟι1 ππαίε ἑαπι Ρις πως ἴε- 
δῖί τπρωΐπα ἔθυταν. Οααίαο τ- 
Π{] θται, ουν (σταΐης, ο [νάις, τε]ῖ- 
απίς {εσελεῃς, Πίο σπογδύλοις νυ]ρᾶ- 
τεις 4υάπΠ ΕοίπιαπΙ, υἵ ΡΙ(Ο» Τερείθ- 
χᾶτ ἵῃ απο Ρ]αησαφνε Ρατιβηΐς, αὐαπι- 
οὐε Ρταερετ [ιείάεπβς ετίαπι Οοὰ, Β. 
αἶτεγαπι αἀήριετωπε νειετες ει Α{- 
εἶοῖ, Ἱετας ο8ρα(ᾶς ἵπ πας 9ἆορ- 
τ8ητθς: ΠΜοετὶς 4Πεί[ία: Σχυδαλμὸς, 
ἐν τῷ Χ, ᾿᾽Αττικῶς' Σκυδαλμὸς, “Έλ- 
Άλνες. Φιδάμνη, ᾿Αττικῶς' Πιθάκνη, 
Ἓλλησες, ποβτῖς ἵπ εκεπρἰατ]θης ηλες 
αἰίτετ {ορια ρτο/ἔε8ητ ερμά «Αγί[οῤῥα- οναίρται. 

ΡΗΟΡΝΙΕ65Α5 

πεπι: Σχελίδες ΕΑΠπεΠ Ἱερίειτ ἵπ Ἐαυῖε, 
ν. 36ι. ἃ αἰθῖ. Πιο ποπ ρετύπες, 
ουσ ἵη ειµκάεπῃ ν]ραιυχ λΜ4οεγίας τί 
Ἡβῖπιο Ιθεῖ]ος ᾽᾿Ασχαρίζεν, ᾿Αττι-ῶς' 
Ἑκαρίζεῳ, Ἕλληνι ῶς «οτ/ρεπάυτηΑ- 
σκαρίζευ. “Απίβορύαπεωπι «Π ᾿Απασκα- 
ρίζεω: Ηε[γεβίως ρει σπαίρειν εκρΙιοµε- 
τί: Πος ΕΠΡΙΠΙ Ίατει ἵη ἐπαίρεν. 016- 
τοπΏμΠῃ ται Βασμαρίζειν, εοἀεῖ αι- 
οτε. Εγοατως [,εχ. ΗΙΡΡ. ᾿Ασκαρί- 
ζει, ὠντὶ τοῦ σκαρίζει. 

Ψδ. 1427. Τὸν »εῦν πρὰς αὐτὸν οὖκ 
ἔχων, ἐκεῖσε δέ.] πες ετἶαπ , ΄Πομε 
{ωρτᾶ Ροῄτα ν. 361. Λέγοισι χαίρει, 
τὸν, δὲ νοῦ» ἐκεῖς᾽ ἔχει: αἀπῖθει Τδωπας 
{4ας. η ν. Ἐκεῖ, πεΠυςαπε νετ[ως {ο- 
ὀεπι αἀποτανίτ Υ. Ὀ. ἵπ ΜΙ(οε!!. 0068, 
111, Ρ. 108. νε:Πµπιουε πιοάμ]ο φαἱ- 
ἀεπι Ποχ!ής, ἃ ΤέοίΠα ἴππιεη ΙΠ(εΓί6Υ. 
[ᾳδ, τοσυ]ας Γαα]Τες ποβτα [ο οί: 
ἀεπι ρτο[ίαπε: τὸν »οῦν οὖν ἔτι πρὸς αὐ- 
τὸν ἔχων, ἐκεῖσε δέ Φπερίµς, αὐτὸν επ 
αὐὗτὸν [ετιραϊίυτ, ο [επ/(Ηπῃ ἱοςοτηπι 
Ρατυπῃ ἵπγετεί: Πὶς νετο ΡΙυΤΙΠῃ πι: 
αὑτὸν ἀεάεταηι «ἰάμ , Πετναρίης , 
(απιεγως. αὐτὸν ρτᾶετηε, ουΠ. οἱ 
Βατπεβως: αὐτὸν τονοσαν]ιτ Κἰπρίμς. 
Όυαςε Απρ οπιί[εται ἵπ ὀσβο]ηςς 
νετΏρᾶς προό τὸν νεκρὸν., ἢἡ πρὶς ἑαυτὸν, 
ΟπαΠππ]ατισος ἠίς ετίσπι ὀμυ]τσῇς, πῃα- 
πΙζεβαπι: πῖΏῖ Ρρ]ᾶσετ αὐτὸν, μι αἆ 
Ρο]γπίοεπ τεβεταιιγ. Ειγιρίάεμς Ε:89ο- 
εἰεςδ, ὡς εγικηκὼς µόχη, Ἐίφος δικὼν ἐς 
γαϊαν» ἐσκύλευέ νυ., Τὸν νοῦν πρὸς αὐ- 
τὸ» οὔκ ἔχως , ἐκεῖτε δέ ταῖης ουἱεί[]ε 
(ια Ρο]γηίοςς ΤΠΕΡ Χ:, ν.σ56.) 
ἐευανῖν «ά εοείµπι ῥαΐιας. ΆΒεπο ῥα- 
ει: ποπ Ίτεα φον. Πιο αἰιφιῖς το- 
βετε /εερίτμπα αἴφιε ἴπ[ίσπε εὐπιατίπῃ : 

Ἠπες ἀζεης ρτε[α; αἀπιουί ν 65 
ατΠΙᾷ «πια εἴίαπι [ροίατο ει- 
Ρή. ἵπ Γρο]δ, φΙδεαυε ν/έεοτιαπι [Ε- 
ουετεπίὰτ, οςουρείης Ετεος]ίςαπίπις 
ἀοπιο αὔεται: οειυ] «εγπεῦαῖι ἵασζη- 
τε» Τὸν νοῦν πρὸς αὐτὸν οὐκ ἔχων» , 
ἐκεῖσε δέ πηεπιῖς αωτεπῃ οεμ]ος ο]ιο ἆἷ- 

ΗΠειευ]ες ἔωτεης 1 ε οια 
.- Έεε ο 
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Ρύἡοβταιὶ Ρ. 848. τοῖς ἐφθαλμοῖς ἀῑςὶ- 
εαν ἀτεγίζω» ἐς ἃ ὁρᾷ , (Πο Ιεσεπάυπι 
Ρυτο) τὴ) δὲ τοῦ βλέμματος ἔνγοιαν ᾱ- 

πάγων ἐς ἃ ἐξηπάτηται,. Νοιπιαπι 

1ὶ]αά Ερίεβατπι» Ὀοῦς ὁρῃ ἄτς, εο ἁἷ- 

πι Γοτῖοῖε Βἰωατεὺ. ἆε βο]ετι, Α- 
πῖπι, Ῥ. 961. Α ὡς τοῦ περὶ τὰ ὄμμα- 
τα καὶ ὦτο πάθους, ἂν μὴ παρῇ τὸ Φρο- 
οῦ», αἴσθησι οὐ ποιοῦντος. (αἰμίίις 
Οµ1πι. ΌΧΙ. Ισ. Λος αἰίο πιεπίες , αἰῖο 
ἀἰυίβπιμς αµγες: Ίωτε ἐρίίμν ὉΊποεπιΓ. 
δορὺ. Τιαςβίη. ν. 376. ἄλλοτ αὐτὸν 
ὄμμα , θατέρᾳ δὲ νοῦν "Εχουτ”. δεδοί. 
ἀλλαχόσε τὸν νοῦν ἔχοντα, καὶ οὔ δεινὸν 

(Ιερευάυπι : καὶ οὐδὲν δειὸν) πείσεσθαι 
προφδοκώντα. Ευιγρίάες Ιοῦ. ν. 951. 
Οἵκοι δὲ τὸν »οῦ» ἔσχορ ἐ)θάδ᾽ οὖσα που. 
ν. 137ο. Ἐκεῖσε τὸν νοῦν δούς. ἵπςετ- 
τας αρυά οὀτούσειπι ΕΙΟΓΙ. Ρ. 539, 5. 
Όπου τις ἀλγεἳ , κεῖσε καὶ τὸν νου» ἔχει. 

νετίαπι ἱπππιυτανγ]τ ὁεα[ίβετ Ιπ ΘΙΤΟΠΙ. 
Ῥτονειῦδ. ν. 741. ----- Οπτᾶπι οπι- 
Ἠεπι ΤΕ8 τ8ηίᾶ Ροίοεῦαῖ, πες οευ]ο5 
Έιτδοσ]ῖς ἀυπίασας, {εά ὃς απΙπ]ηΠῃ 1Π- 

τεπια. Τευσετ αραιά Ομίπτιη ΗΗ)Υ: 
φΙάε1ῃ ΧΙ, ΙΟἱ. 2όω, καὶ χερσὶ, καὶ 

ἔμμασι» ἰθύνεσκεν ᾿Τώ' αριὰ 2αἰετίῖμην 
Εἰαεειμ νΙ, 58ο. Μεάεα Οοπ/ρίο 4ε- 
᾿Απίωπι ἴοπβε εαριῖ: ας [πι] ἄετες Ηις 
οεµίος [ἐη[σφμο τε[ετὲ, απίπΗιπιφιϱ Γᾶ- 
πεπΙεΠῃ. 

Ψς, Τ430. Ν]όλις μὲν. ἐξέτεινε δ᾽ εἰς 

ὕπαρ ἔίθος ᾿Ἐτεοκλέους, ] ΜαΙιο {{6- 

ουσπία5, ου απ Δατεδίο Εαῑι απίπηαἁ- 
νοτίασ», Ευπρίάεα οιαζές ΙΠΙΤΑΤΗ5 
Ἠαες αὐοαπε πιιτυατης ε[: {εά, αὐΦ 

ἀε Ρο]γηῖσε Ττασίευς, Ροῦτα Γά51Ώυ5 
Ῥτυδεπιίας, ευ «ᾳμ]άειη οἵΌΗΤΟΣ ΙΠ 
Ἐτεοσ]επι τιτοπ{υ]]τΣ Πίο αριἀ 11 μπν 
Ῥτίπιας ὃς /ροπίε τωῖ, }ταμάεπιφιε Γή 
Άγεπιαπι ἴπ πεδία ἴαπι πιοτίε ῥΡατάξ, 
ἜΠεῦ. ΧΙ, σ5ά- Ψδ. 561. Ὀιιτίες 

απίπια!ε [ἐτοιδαι ἵπ τάς. ΌὈΌιφιε {µ- 
Ρετ[ἑωπίεπι Ργοπιηιφωὲ ἐπ ρεζογα [επ/ὲ 

Ετίρίε οεομίε [ετγωαν υίπεφιε ἰβάΠ- 
οἶς ΚεΙφμίας ἵεπιες οΐο /αρρίευιε, ὃν 
επ/εα {απι ἰαοίω [τουγίς ποη /Γαίετ εϱΓ- 
«ὲ τη μὲ. 

λυυ Νο πια απ. ο ΝΕ Ὁ 

Ὦ9, 1419. Γαἴαν ὃ) ὀδὰξ ἑλόντες, ἀλλ] 
λήλοιν πέλας Πέπτουσυ ἄμφω, ] Γῇσει 
υημ5 επυπΙ Οοά, Ιμείά, Αα ργαξῦετες, 
ἀλλήλοιν ἴΠπεηΠ ΡΙΟ ἀλλήλων τεοερ]. 
Ῥετρεταπι ἵη Ε]οτ, Ἱεσεραιωτ Γαἴαν ο) 
ἔδαξον" ὃς ἵπ Πεάά. ἐδαξ. Οτάϊῖπεπι ος- 
τεπι παϊνΗπῃ {ΠΟ πιοτε Ττερίςις 1η: 
νετεῖε, Πίο Ιάεῖτοο ρτα[ετεῖπι, οί 
ΠἨοπιετει]η εἴαι: Γαῖαν ὀδοξ εἷλογ. 

ὃς. 14314. 35. Χο. Φεῦ. Φεῦ κακῶν 
σῶν, Οἰδίπους' ὅσον στένω' Τὰς σὰς ὃ’ ἆ- 
ρᾶς ἔοικεν ἐκπλῆσαι θεύς.] Ν ετ[ααπι ρτῖο- 
τεπ εχ αἰιετο Τ,εἰάεπβααπι Ἡ Πὶς τε- 
ΡΙ8εΓεπτανί Ραυ]ο ππε]ΙοτεΠῃ , ϱ9ὔαπι 
Σετερατυτ. ΕΙαδάεπι Οοά]οίς ὃς Ο1η- 
ταυγῖσ. αΠέϊοτίτατε ἔτειµς Πος πο {8. 
πατ]ο5 Όμοτο τπρηεπάος οεπ/ΓΙΙ: πιι- 
Ίϊετες Ί[μα ἀρεοεῖ Ιαπιεητατίο, ΠΟΠ ΟΌ16- 
οπίεπι, αΠίπΙΟ Ι8[Ώ αρἰτΠίεπΙ, οὐὰε 
ΡαυΙο Ρροβ πιαπ]ξεβανίτ ν. 1578. ἅς. 
ἸΜοτες {οτίµπα Πηωίανετας. Άαγπεβις 
πττήπιαε νετ(απι ἀεάεται Οτεοπίῖ 5 
Ἀτπεβωπι Κἰπρίως {εηυυτας εβ: ΡΙεγ- 
ως στοωπ {εαπῖ πηα]α]ε, ααῖα νίὰε- 
τας ἶς ΜΠ. Οοάΐσες. «(στο Πὶς 4 
νετυ(ής Εάά. πο {εοείῇτ» η οααίθυς 
ποταπῃ νετ[αυΠη Ρτίοτ Όμοτο τπουΐευς, 
αἶτο; Οτεοπεῖ. Ες εττοτ υπάε Βωχε- 
τί Ρπίπῖευς, ἀίνειίας Ἱεέίοπες {ρ8- 
ἑχαπτῖ Ρρατεδίε, ἃ (σμἱ. Ομπιετὶ Νον. 
Τε. οουξετεπ!ῖ Π,. Ιν, 6. ΧΙχ. Αά 
Οτοιίμπι α5απε Πο νη]ρατατε: 
Φεῦ Φεῦ, κακῶν σῶν Οἰδίπου, σὸς ὢν , 

στέγω. 
Ἠος Ιεξεῖοπε τεεερία, Οταπηπιατῖσας, 
Ἠ]αά σὸς ὢν απίπηΒάνετιεης ΡΠοεπίῃ]5 
πηπης «οπνεπῖτε, νἰίάσιιτ αά πιετρί- 
Ώση ρο[ωΙΠε Χο, ἡ Ἐρ. αιοὰ ε 9ε]ο- 
Πο βππαϊΗτ. ἨΠαὶς πιοτεπι ρε[Πι Βατ- 
πεβως. Ῥτοδαϊα (απιετὶ οοττεξ!οπε, 
Οτοῖίως Ὠαπο Ρρτῖοτί Ιεέοηποπι {ωρρο- 
{αἱε Οὐίπου ὅσον στένω" Ὠἰάξητη ΡγΟΙΓὰς 
Ἱπτο]εγαῦ/]ειῃ α.πες αάεο οχειςοῖταιας 
η Τταρῖςϊς ἅ Οοπιῖς] πο οβ-π.ΊῇΠς 
ταίπεη , αἁπι]ταηόυπι ρτοξ«6ο Κίπ- 
δίµς ου] {μρτα ποὺῖς ἀεάεται Δισὼ 
(αὐελφῶ , ἆμπῃ ἔοτιε «ο -χ (Οαπιδγῖς. 

ο” 



ΙΝΕΥΝΕΔΙΡΙΡΙ6 ΡΗΟΕΝΙδΕΑς 

Ἠαδεῦαε, Ονδίπου γ᾿ ὅσον στέω, Ίος 
εχρτῖπιί ουτανῖε, αμοά 1μείά. Α 4ο: 
ουε Ρίαεῦεε: {εά ΥΕ πῖοις Παῖο [εί 
εοηρταῖτ. ΤθεπτεΓ Ίταφμε {εαιατας 
{απ αὓ αἶτοτο Γ,οι, ΓαοπιϊπΙΠτατυπῃ : 
«Ρεῦ Φεῦ κακῶν σῶν, Οἰδίπους' ὅσον στέ- 

γω. 

ουοί Βαμίεγίο νεπεῖαϊι ετῖαπ Ίπ Ίπεῃ- 
τεπι: Πίπο Παχίε αἰιετα Ιεέεῖο νυ]ρα- 
τα: Οἰδίπου σὸς ὢν , οαπία οα/[ᾳ5 Πίς τε- 
έχις Οἰδίπους, υτ ρυϊαραπε, ππίη ης ετας 
Ἄσσοπιπποββιις: ὦ Οἰδίπους Ετεφιιεπίᾶ- 
τυτ οορθοεἑ Οεὰ. ντ. ν. 1083. 
96ο. Όὐδίπους, ἀντὶ τοῦ. ὦ Οἰδίπου, 
ἔστι δὲ ᾿Αττικό. Οεᾷ. ἵπ Οοἱ. ν. 733. 
Αλλ’ ὦ ταλαίπωρ’-Οἰδίπους, ελύων ἅο. 
ζο ὅτ ν. 749. 1633. Ὦ, οὗτος οὗτος Οὐ- 
δίπους. Ίάεπι τεροπεπάΙπ 18 πε νεγ- 
415 14132. απῖα {εαεπίεπῃ ογά(ταί νοα 
Ἑνπών, Ἠυπο πποτεπῃ αιῖσὶ ΓΠωρεγ]ὰς 
Δὰ ὃς. 139. Ἠσες αωαπινίς ἵτα {ε 
Ἡαδεαηὲ, Που ΠΠΙΤάΡΟΓ ἵαπιεη , {Π ας 
Ῥαπο οιἶαπῃ Ιεέίοπεπι αἱἱσιασπάο γείθ- 
οατῖτ., αἴαῖε εκ Ί]]α Οοάϊοᾶπω, (ἰδίπου 
γ’ ὅσον στέω Ἠκῃςο», Ποπ ἀἰβιου]τει 
οτυϊαπις Ρτοβανετίϊ: 
φεῦ , Φεῦ κακών σῶν, Οἰδίπου , τὸ σὸν 

στένγω" 
Ίοσᾶ ποβίς εκοῖϊσηςδ, ἵπ α]δις τὸ σὸν, 
τας Όἶερεν, ματι [οτε Πρηίβεει , 
ποη Ραµσα. ΝΜετεοτ πο Πυίς οῦβτ οοΠ- 
Ἱεέμτας νετ[ης {ε(ιεης» Πς Γοτίαη , 
ΊΤτογα πππίατα, Ἱερεπάμδ 
Τας σάς γ΄ ἀρᾶς ἔοικεν ἐκπλῆσαι θεές. 
Ότετααε Γ,εἷά. Οοά. εχίθεῖ ἐκπλῆσαι" 
Ῥϊορίετζα τεοερί » αὐοά ἵπ ἀποῦις 
ειἶαπι Αποησς ἵπνεπτυπῃ Κἰπρῖιμ ἄ4ορ- 
ταγᾶϊ ΡΙΟ ἐκπλήσειν. 

Ἶς, 1417. Ὡς γὰρ πεσέντε παῖδ) ἐ- 
λεικέτην βί55.,] Ηαπο {επατίαπι Εωτί- 
Ρίάες εκ απτῖαυα τεευρεταν]ὲε πεπὈᾶ- 
τα [.εἷά. Δ, οιΙ Ριο[αδαι ἵπ οπιπίδις 
144, ἅ, πὶ Εθ[ίου. ἵπ πιυ]εῖς Οοάά. 
επίαιη ἵπ Ἡ 1,οἰὰ. Ἠαπο 1π πιοάυτῃ ἵη- 
τετροίατυδ: 

Ἐπεὶ τέκνω πεσόντ ἐλιπέτην βίον" 
π)ᾷ ουοά Φατπέ/ως ἐλειπέτην νω]ματίς, 

404 
Εἰοτεπείπας ποτ νυ]σατῖε ροπ]εβεῖς 08. 
4εχ Ἠαεο {ωρρεαίταδαι: Ὃς γὰρ πε- 
σόντε τέκν’ ἐλειπέτην βίον" τα]ίς Ἰεξ]ο 
Ρερει][ε νἰάειΏτ 4Ιτεγαίη» ΟΙΙαΙΠ ἃ πιο 
τεέτε ππμίαταϊη Εατερίτατ, ο ῖ αυ]άσπι 
Παγήπῃ τετάπῃ ϱυβαπι Παρευίς, ἶπ τα- 
1ους ἀἰΠεηείεπίες {αεῖ]ε Εετίπιις. ΑΡ: 
ο Ππιαπι {απεφμαπ1 Ὠηίς Ίοςο Ὡς γη 
π. ἡ γὰρ τάλαινο µήτηρ ἐν τῷδε 
προσπιτνεῖν ὡς ἐλειπέτην» βίον" ᾖ- 
πι] αἰθιο, νε], ἴπίεγίπι ἀμπι πιοτῖθ- 
Ῥαπμί. ΊιαῖεΥ απυεπίεης αοεἰΩἰ! ἱασεῃ- 
ἴεε. Για Ὡς, Πρηίβσαης, πι] ας 
αηπιν {πρτα οαοφῦετε[]εμετετεηταβαπι 
Ειρίιάϊ! αἆ 9. 1409. ποµΠΠπυπι ο 
Τπεοστιεὶς Ὃς ἴὸσλ, ὡς ἐμάνην- ἴτι 

φἰαί, μμ ρεγῆ, νἰά. ΟΙπήΠ. Νοβτι ἴ, 
1. Πιεηπερίέ Απίπιαάν. αἆ Οὐἶωῤ. ττ, 
ς. χ. Ττδβῖοῖς, αοά Γατεπάυπῃ, ἴῃμο 
{επία πιίηης Εγεφμεήτα(απι ὡς, αριά 
νοβύοε]επι ααιοτίες οσεΗς Α]. ν. 
274 » 738. Β]ες. ν. 9ο8. ὅς ἵῃ Ειτίρὶ- 
αἲξ ΡΠοεη](Πν ν, 7οο. 

Ψ. 1429. [ Σὺν παρθέῳ τε, καὶ πρ.- 
θυµίᾳ ποδός.] Οσα νεο, ΡΗοΤΗΠΙ 
ΙΠΙΙΠΕΙΠΟΓ {[.εἔτος Ίβποίαγετ, ΠΙΣΙΤΕΠΙ 
Άπιίσοπε βία νεπΙΠο εοπἰτατατ 
ερτερίε {5 Εαζμγαίη ετεδἰάῖς Ίπίιςγρο- 
Ιατος, { Πίο αἀἱοειεῖ Σ0Υ παρθένῳ: [εὰ 
νετ νἰάευατι Ιπρ]επάμς» Ίταφις 
πιυ]ταη {Πάσπς, Ροίϊαυαπῃ Ίερεται Ιο- 
η] νοτ[ήπῃ 1109, τΑΠάεΙΠ [8ππεῃ εὕρη- 
κε" Σὺν παρθένω τε καὶ προθυµίῳ ποδές" 
αὐίθις αυἰά ροπῖ Ροτείαῖ ἱπεριίαερ Ἱ- 
ἀοπι Ί]ο ῬοδιαΠετ Απμιίροηςς Ιπέτα 
ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ ἰπ]εείτ» Ευτρ]ι εἰς α]ἱεῃίδ- 
Ππιο Ίοςο νετίαπι Ἰπτετίετερς 1474. 
Ἠίς {πτῖς οταῖ ΠΙΔΙΤΕΠΙ ϱΟΠΊΠΙΕΠΙΟΤΩΣ5 
Ἡ: ἀδελφή 0' ἡ παρασπίζουσ’ ὁμοῦφ {1ο 

Ίοεο ποΏ Περ]ριτάτ ν. 1441. 

ες, 1440. Γετρωμένους ὃ) ἠδοῦσα και- 
ῥίους σῴαγ ὃς, ᾿Οιμωξεν] Οριῖπί | εἷ- 
ἀεπῃς Μ{, Ιεξεοπῖ , κοαιρίας σὰγὰς , 
να]ραίαπ) απἴεροηΏο», τυπ ου] [ορας 

ε[ ιαομπάίος, {ἀπ ΡΙοΟΡΙετ ΠΟΤΕ ἶρ- 
Ώυπῃ ὃς ΑΙΕΙΕΟΓΗΙΠ, αΠεΙῃ, πο Πππραπῃ 
Έσςἃ ]ι- 



(ού ΑΌΝΟόΤΑΤΙΤΟΝΙΕ 

ἴσεε, παρε ετῖαπι, εχεπιρ]ῖς οσΏβε” 

{νε αάβτιμανιε Οεἰεὂυττ. 0) Οτοἰίως 

Απιιι, ἵπ Οὐαπίε Ρ. 352. ----  Νις- 

Ρίαπι (8η αρ Τγασίους αΗθι καὶ: 

ῥίους σφαγᾶς., νε] καΐριον πλΗγ3» τερο- 

τος [ωρίμς αρα Αιτ]ς]ίία5 τεσεητΙο- 

τος: Ἱζαιρίων πληγὴν ἀῑχίτ «{ε[εθίως» 

αυσά ο)! Π.πρι είτε καιρίαν' Χεπατεῦης 

πραά «Ρεη. νι, ρ 235. Ὡ. "σαν 
δὲ πλνραί: καϊρίκν δ' εἰληφέναι Δόξας 
κατοπίπτει. ῥαγίῥεπίω 6. Χχιν παει 
καιρίαν. Ηετοάο. 111 ς. 64. ὥς οἱ και- 
ρίη ἐλλδε τετύφθαι. δυφθοεῖες ΑΠΡ. ν. 
1311. Τί μ οὐκ ἀνταίαν "Ἐπαισέ τις 

ἀμφιθήκτω ΣίΦει; δεὐοἰα[ῖει αἀ Αν- 

παίαν Ἰ γράφεται, καιρίαν Ώως αἰτεγίας 

ετα:», υἴροῖενα]σατίης, ΙπιειριειΒίπεη”- 

εἶππ: ἀνταίαν πλαγ2», «εῤαίε υμίπίς» 

ἀἰχίι Εωρίάε Απάτοη. ν 8439 844. 

Ὅς. 1117. Ἐτεοκλῆς ἄναξ] Πις ο|- 

ΒΙ Ἱπρεάιτ, αιιοιπιπᾶς αἰ ετᾶ Εοτπιᾶ 

τοςϊρίατυτ , Φβωπίριάίς Ετεφιεπταιᾶν 

αυαπῃ Ιεά. 0ο. Α ριαῦος» Ἔτεο- 
κλε/ς ἄναξ. 

ὃς. 1448. "κουσε (μητρός: κπιθεὶς 

ὑγρᾶν χέραν Φωνὴν μεν οὐκ ἄφήκεν., 1 

Οτο σταυεπι πιαπαπ Ιοηρα ΡΓᾶτιΙθ- 

τίπι σοΠπππεπίο ΡίεήΠί, ὑγρᾶν χέρα , 

φηο]ίοπι νοὶ 1επετατη ἱπιετρτειδητίδ: οὔ- 

νοτίωτα. Ογοο ΕαΠο νΙόείατ, αὐαιῃ 
δεβυ]ίαβίες αἀποτανίτ» ΕΧΟΙΠΡΙΑΤΙΦ 8η- 
τἶααὶ ἀῑνοτία Ιεέξο: γράφεται καὶ λυ- 
γρὰν, ἴτοι χαλεπήν: 4ἨαΙῃ ΙεΕΙοΏοΠι 

νοίετας ίς Εά9. εχµίθεηπε, ἄ (ο )εχ 

οι. 9σά, { {εσεδεπάνπι εῇει ἃ Ι6- 
ἄῑοπε νυϊρατα, 1ο Ροῇει Ψυχρα» χέ- 

ρᾳ. διαΗωμς ΓΠΕΡ. ΧΙ, 6ο-. 08 δάξιπ 

Εταιγσιαής τς {π[έεγηῖε 1οἱος Γηρεμιρις 
αγ. ἁῑσίταν Ον 'Γμίδοε ρείίῶίς ἐπ 
φιλί οδεµία Ἱρέης Μετ. 1» ιβ. 
Ῥτοβεγὲ. 11. Βἱ κι 29. Ονεμίβφμε ἴ 
Ρεἰάῖς ῥοπας /άβγεηια ἰαλειΗς. Πεγεῦ. 
πιο 402. {ί βείίώος ατίις ἵπ 1ειβὶ 
Ἱτέροτε ἠἰπηιμώη ὃς. Ο)ΗΠίΙΠΟ [οσ1- 

σα ἀῑσίτας Ἰπβία ν. 1568 Ιηνεπ)ῇς "Η- 

δ/ ψυχρὰν λοιβα» Φοίαν. ΕβΟ ΥΡΙΟ ΠΟΠ 

ταοπίετε τεριάϊατεπ] ὑγρῶν χέρα, ΙΠΙΗΗΝ 
σπαᾶεπίεπι {1ο ἘΕταιετηποσἁς [απ Η1Π8. 
6εἰίᾶμπι εαάανετ νέκυς ψυχρὸς Φυβψοείξ 
ἀῑείτατ Οεά. ΙΠ 091. ν. 615. αι οὰ4ᾱ- 
ὦετ [απβιῖπο Γοεάαίωπι ΏΟΏ ΠΠΙρας Τ6- 
ο ὑγρὸς, «4βοἱΐοπ. Κὐοῦ. 1ν., ν. 48τ. 
ὝὙγρὸν δ) ἐν αἰγ κρύφεν νέκυ). Ἱο[ίτο 
Ίοσο θεῥούία[ζει ἐκρ]ῖσαι ὑγρὰν ἀπὸ τοῦ 
οἵματος" ΓΗΙΠ αΙΙΕΤΑΠΙ ϱΟΠΙΦΕΠΙΟΓΑΠΕ 
Ιεέτίοπεπι λυγρὸ» ., πε Ἠ0πο οφ υἱάσιη αὓ- 
{αγόαπΣ νε [αηραῖπο Γοεάαίατη Ἱπτεῖ- 
Ριετεσῖς, {ει Ι4ΠρΙΟτε ΠΩΥΕΕΠΙΕΠΙ: ᾖοε- 
σα φιίπεγα ἀϊουΠίΙ ἕλκεχ λυν ρὰ Ίδεοςγ. 
ΧΧΙΙ5 ν. 109. ἰατάα [επείης λυγρὸν 
γἼρας δορύ. Αἱ ν. σωο. Ῥατει επ 
νοκ Ροδεῖσ: Ἰα/{Π 16, δι ΓΊΦ0ες 
Ῥ]οτ, Οσα. ἵῃπ Βωπρίᾶαε ΓτουΠη ν. 
914, ΡΙΟ πικράν’ ΠμΠρί: µ{ΓδΙη ε Τγα- 
σίους ἵΠ ΝΜ6. ν. 1οο ΙΠ Ηειε-ᾶςν. 
7ιο, Νεφέλης ἄγαλμ) ἔχοντες ἐν χεροῖν 
λυγρὸν , Πιεα ΩΠ]άεπῃ ορ!ΏΙΟοπΕ ΡύηςΙ6- 
τυτ αρτῖας ὑγρὸν, ἄφαλμκ πεπῃ- 
ρε νεφέλης». Ίπ βρρεπά. {ωίο, Ρτον. 
πι, 19. Νὺξ ὑγρὼ } τιὲς δὲ, ἀντὶ 
τοῦ ὑγρῶν χαλεπὴ Φασί. ῃι5 νὺδ λυγ ρῶ. 
πὶ {ἴα]]ογ, οὔνοτ(αΏατί!σς αἰτεγάπι ἴ8- 
πιεπ ΠὨἱορεπίαπιω Ιαῦει ὃς δµάαν, Εκ- 
Πα: αριά ὁτοῥαειι βἱοΥ. ΤΙ. οἱχ., Ρ. 
σδο, 325. «τεμοερί Ττοςμαῖςιδ, 
ουόπῃ οετις υ]τίατ πία [ες νοσδρι]απῃ 
λυγρὸν, Ἱτετα {ωβ]αῖδ, Ἱερὶ Εοτίε ρος- 
{ει - ὑγρὸν δ' ἠλύ' ἐπ ἀνθρώπουςο δέος. 
Αιση]]οσϱί {ασπιεητµηχΙπῄσπς, ϱΙδΠ- 
ἀοαι/ἀειπ εοτ]ες Εαΐς «μπι πιεπωῖς 1ἱδ- 
6επι νιὶραταπι, ετἰαῃ ἵπ Οτο ὁ10- 
Ράε0 Ὁ 461. Ὠῖς οππεπα{1Ης αάροπαιΠν 
η ἀεερεταπαιι απιρἰίες., ποτ Ροῦ8- 
τα. Ροβφιαπι Πμρίιε Ραεγ, Ἐκ µες- 
ημβρ.ας εθηκε γύκτ᾽. ἀποκρύψας Φχος / 
ΣΠλίου λάμπορτος: ὑγρὸν ο) ἠλί’ ἐπ᾽ ὄν- 
θρώπους δέος" / Ἐν δὲ τοῦδ’ ἄπιστχπάν. 
τα κώπίελπτ» γύεται / ̓Αγδράσυ' µη- 
δεὶς ἔθ᾽ ὑμῶν εἰτορῶν θανμοζέτω, / ΝΙἠδ’ 
ἐὰν δελοῖσι θηρες ἀνταμείψιωγται νόµο» | 
Ἐνολιο» , καί σῶιν θαλάσσης ἡχήεντα 
κύματα { Φίλτερ᾽ ἠπείρου γέγηται, τοῖσι 
δ ἡδίον 9’ ὄρος. ; Εἰοταπ νετίαυπι τετ- 
εἰς, αἱ {ς {επίριμ ρίοβαθαι: Ἐκ 

}ὲ 
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δὲ τοῦ, οὐκ ἄπιστα π. κὠπίελπτα γ, 
Ώωπο ρίαπας εἰ πιεπάῖδᾳπε νασας: 
ἄπιστα πάντο γίνεται νῦν καὶ ἐπίελπτα" 
σωμπο εἴίαπι /ρετατε ἐἱρεί, Φιδέευηφιο 
φἰζεῥαπτιν {πεγεκιθίία. πο νετ 
Ἱερεῦαιατ., τοῖσι ὃ) ἡδὺ ἦν ὄρος: Ρ8ΒΙΟ 
8ητε6 ΙΜ/δ’ ἕνα δελφῖσι θἼρες, 

9. 1451. Οδ) ὧν ἔτ' ἔμπνους, πρὲς 
βασιγνήτη» ὃ) ἰδὼν, ] Νε] ἵην]εῖς Οο4ἶ- 
εἴθις {οπἱρτῖς, οοτρεπάυτη ατοῖττος: 
Ὃς ὃ) ἦν ἔτ᾽ ἔωπγους, πβὸς κωσιγγήτην 
απ) ἰδὼν, { Τραϊάν τε μητέρ, εἶπε Π1ολν" 
ψείκης τάοε. Φαξ Ἡ πεῦι 11, Υ. 
61ο. 4 ομὶ ράσα γεοεης, ἕδ αδις ἐπ 
ίπετο υἶτες, Πο 1ἱθὶ εοπρἰπς 

-ραες ἀεπι, αἷξν οεµία πα. «Αἲ ομὲ 
φρίαρα τεζεπο» αἲῖ » Ὃς ο ἡν ἔτ' ἔμ- 
Ἄνους , εἶπε, ΊΝΙΗΙ] ποταπῃ Πασες 
1π υπάεείπια ΄ΤΠευαίἀε ὁίαΙίμς, αθί 
ἍἜταιτες οςσυπυυπῖ Εωτίρίάείς {ξεά Ίο 
Ῥαρίπίις Ιαπδαυ[ίτετ ἀἱερεπίατα ΓΓ.05- 
τυ]ῖς Τη ρᾶτ αππαδί]ε βαϊιταίη, [ες 
Ῥϊσύαδ, σοππιἩειατ]οπε, ϱὐασ 18- 
Φ]σις εχοῖ(οῖ » ΠΩ] ἀἱρπίοτες: αἰτες 
Ἐοτυπῃ ν. 638. οσι[ος ἐβίαπισα ἴτι [µ- 
εε παϊαητες δί[Ηε, ὃν α/ρεδα σεγηπαπἰ 
ΟΤΕ γε[ο)υύ. Ὡς αρμά Ὁ ΤάΗΠ 00Η 
ἴος ἰαπι πιοτίε ϱγάΦα105, Ῥ)γαπις ἐγέ- 

-αἰξ, οἰίαφιε τεευπάἰαὲ ία ΕΒυγιριάςας 
Ἰεοοῖες ὀμμάτων πο Ἱ]ρεσειπε δα- 
κρύοις, ὥστε σημΏναι Φίλο. Μαοί[ο ἱαη- 
ει Ρείἓὲ ογεμία οί. δε Ρίς εφυ]- 
"ἀ4επι ΤΕ ατίπ! νατῖς απιαϊο!ες ΥέΤΕΟΣ πε 
νοσεπι νεἱρατασι Πς΄  πιε ΠμΙΒίαπι 
Ἰπάΐρπεπτασ, υε εἶως νὶκ νεβίρίαπι 
επι η[ετίς. Οωσά Ἱερίυτ ἵη Εάά, (πιῖ- 
τοι ποη ασ!ριΤε ΓΡ) Οτο σε]. 
Ὁ {ο 1, Ρ. ο0ς.) 

4ἱ οι Όυῖξα τεςετ δν 
“θυεπιρτηπαπι ποῦῖς αυτ εχρι(σπετῖηξ» 
«πατ 1Π πιο]ῖης πιὐιατίΏξ, ῬεσσαΠε πιε 
εοπβιεσοτς ααϊθις ῥίαρα τεεεπς ΡτΟΙ- 
{ης ἀἱδρ]ίοες, Ἱάεπῃ ιά Ιπνεπίετι ἴω 
διαηἰ Εϊπευ. χι ς 1431. Ονίᾶ. Ἀλες, 
τῖτ, 73. νοσοεπι αὐτόπι {υρββοβιαπι 
βρυά Φίαιΐμηι {αερεπωΠΏςτΟς («ΟςίεΓμΠλ 

Ευηριάεα, “Οδ ἦν ἐτ᾽ ἔμπγους Ἑάῖ. 
τοτες Ρ]θσίφιε, ἀἰ[Ηπέοπε ροβτο , {6- 
Ραταταῦ{ 8 /εαᾳ, νετιεηῖος: «εν οειο 
αἄριε (ρίταδαϊ. Οαἱδ φΗβ{ο πεχυς ἵπ- 
τετ μῶο ὅ {εφιοπιῖα:ς Τολυνείης ο) 
εἶπε τᾶδε' Αριά Γταρίοος ἃ Οοπῖ- 
«ος Αιτῖοος ὅδε ε[Π΄ ῥίεοε: πε η ΌΓ- 
Λ)εί ο μιάείῃ ἨγπιΏο ΧντίΙ, ν. Ἡϊ» 
{ετεγόυπ Ὁ κρατέεις: {οἩρίετος, Ὃς 
κρατέεις θνητῶν' ὅτ ραι]ο απτε “Έδρογο» 
αθονότων: ποῃ "Εδρο»' φυοά Οἱοδγίῃ. τα- 
πιεῃ ΓΡ Ογουήέωηι που οὔεηά]τ Απίω. 
Ίῃπ (ὐατί. ρ. 773. 

Ἡ9. Ἰ455σ. Φίλος γὼρ ἐχθρὸς ἐγένετ' . 
ἀλλ” ὅμως Φίλες. ]. Ῥετνειαπῃ Ρί8εβεῖ 
Ε]οτ. Ορ4. 1εέίοπεπι: ἄλλ᾽ ὅμως Φ.λᾶ. 
Στὶρίάας {επατ]ης σα Ίραιο Τζιμ Ἱτι- 
Οσίο ᾷο Εωῖτ Ρτοῦαίας, ατ Γεῃτεπιῖαπι 
εστερῖαπι εχρτε[οτῖε πος νεα: Ρεγ- 
ᾖάα, /εά, φιιαπιυὶςρεγ[άα, ἔατα (ατπεπ. 
1. Πϊαν Ἠ]. νΙ, 5ό αδρί πεπιογία δζα- 
ἠἶσετο «οπηπιούυπη Ευτίρίάεα {αυπηῖπί- 
Ώταῦοι Οαβ15. ἵπ ΣΕ]. Ρ. 174. ε 
ΡΙετυππουε Γέπιρετ ἵω «οπιπλ![εταίορο 
πιονεῃθα , Ώς ΙΠ πας ἴσεπα Ρτοτίας εῇ 
θπη]ταρηής Ειτίρίάες  ὃ , Ριῶτεν 
υπυπ οτε τετσίαπ, ΠΙΗΙ , ἃς 
Ῥυτο, ὁιταιῖς πὶς Ἰηνεπ]τει αυτ «ἀτέ- 
ἐορθαπος, αὖοὰ αοετρα νίάετετυς ἱττῖ- 
βοπε ἁἴσπωπ: {[εά πε παπο απίάεπις 
παπι, οιἷοά (απ0µα!π Ροξτας ΡεσςαευΤῃ 
τερεΒεραῖτ {0 δΔατπε[ις , ἰοφμὶ Ῥο- 
πίσσα, ῥο[ἴφιαπι ΐτοσφμε Γωπόῖος αἲ- 
αἰ[ει ν. 1197. ποπ εί ρτο[εξος 
ΡηΙΙ βατπε[βί 1ρᾷαδ, αἱ» πιυτετα ]ε- 
έῆποηςε νεγ[ως 1137 ἄπιε τεςερίᾶ νεί« 
Ποπο [,αίπα {ε ραῇυς {τ ἀεεῖρί: έλει- 
πέτη» βίο Ποη:βσατ υίΙΘ ΤΕΙΠ ποΠ- 
οὐ ρετεεξοη : ἆωπη Επφμε- 
δαπε οσα: Ῥο[εα ἀετπαπῃ ν. τ4όην 
αἴποο πι] ἐξέπγευσον ἄθ) β1». συλίον 

Οἱ τα /απι αὀποπεσόσπι οΓγεάετοττος 
ΟιΦεοτάς) νετίαυπῃ «οπΦἱτοΓεΠῃ  ---- 
Σιίριδείς Πιρτα ροβύς υ[απυ πποπι η 
Ότεροτ. Δασίαπα. Ἱερί. ΧΕΙ. 54 Οτε- 
Ροτ. Λ[Γεπιιη (οΗρία - νειρῖς 1]]ε βν- 

τηὸ- 



4οἳ 

τηασοτεῖ {ωβάίςν Ἱπ ερὶῃοῖα ου 
{(ωρετεβ. ρτοβγεπηῖς, Ὠδεο Γασάϊε : 
ἐγὼ δὲ τοῦτο |ὲ) οὐκ ἐρῶ (τὸ, τέθνηκάς 
μοι) σὴν χέρι ἔτι . Ῥίλος γὰρ ( ὢν ) 
ἐχθρὸς ἐγενετ', ἀλλ’ ὅμως Φίλος: ἡ τρα- 
γωδία Φησὺ. νῖταπ {8πε ρετάοξυπη» 
Ίαο. Βιίιπι πιτοί Εωτιριαεϊ 1οοῖ ποπ 
πι ππι[Ταν αειπ Ἱπιετετίιπ ὢν οὔ- 
{οατασας. ΄ ΑεεοπιπιοάαΙΠΠπιαπι «δἱ0- 
ῥαειµ Ἀαθοι Γἱο/Εἱ ἀἰέναπι Τ{ε. εκχιν, 
ρ. 619. 58. ΐ 
1]ρὸς τὸν τελευτήσα»θ’ ἕκαστος, κῷν σῷέ- 

ὁρα 
Ζῶ7τ’ ἐχθρὸς Ἡ τις, γύεται Φίλος τότε. 

. 

στοιίας 
Φίοβαεο {1ο Ρ. σΙ5Σ. 4παε Πο εππεπάαη- 
ἀα νῖσίπα {ατῖς {α1άσῦασητ. ἔΠγίθι ἴπ - 
οοἶιμπεπι ο πι» διι]αίαηι εφ οειίς 
οιαετίηπω ἱπυίάϊ, 

Ὑς. 1ᾷ56. Θόψον δέ μ᾿, ὦ τεκοῦσα, 
μαὶ σ.σ. ἅο ] Φποπίαπ νετ ]]- 
Ίπο νἰάσπιατ ἱμογιτατῖς Τειειῖς, ε δίθ- 
Ῥαοὶ Ἐἰοτ. Τι ΧχχνιΙς Ρ. 913, 2394 
ἆς οχ![ῖο ἀἱδριιαπεῖς, νετυα οαωαεάαπι 

τταπς[οτ]ρ/ῇα ποπ ροερ]τεὺίε: ἡ περὶ 
ταφή: ἄγγοια (Τοττο Ἱερεπάαπι: ή πε- 
ϱὶ ταφὴ» ἄγοια, Ὅε[απα Γερωίωταε /01- 
οἰμιᾶο, ) Φῃσὶν ὁ Βίων, πολλὰς τραγῳ.΄ 

δίχς ἐποίήσεν' ὥσπερ καὶ Πολυνείκης ἐν- 

πέλλετοι: ' 
Θάψον δέ μ, ὦ τεκοῦσα, καὶ σὺ σύγ- 

γονε 
Ἔρ 3 πατοῴα, καὶ πόλιν θυμµουμένην 

1]αρὴγ2ρεῖτου: ὡς τοσ 
Κβονὸς πατρῴας , κεὶ δόµους ἀπώλεσα. 

εἰ δὲ μὴ τύχχς χθονὸς πατρῴας 
πὶ ξένης ταφήσῃ», τί ἔσται τὸ διάφορο» 5 
ᾗ ἐκ Θηβῶν µόο» εἰς ᾷδου ὁ Χάρων πορ 
θµεύεις 
αἱ γῆς Φίλης ὄχίειτι κρυφθῶ καὶ τά- 

Φφῳ; 
εἰ δὲ μὴ κρυφθείης, ἀλλὰ ἄταφος, (Εοτ- 
το µένγς Πα0αάιεπόσπι , πὶ Γεηρί[ετῖς 

«εἰ δὲ, μὴ κρυφθεὶς. εἴε ἄταφος, }) τὶ 
τὸ ὀυσχερὲς» ἦ τέ διαφέρει, ὑπὸ πυρὸς κἄ- 

ὴ 

λυ νο τα εσο 5 

τακαυθῆναι » Ἡ ὑπὸ κυγὸς καταθρωθῆναε, 
ὴ ἐπάνω τῆς γῆς ὄντα ὑπὸ κοράκων, ἡ κά. 
τωρυχβέντο ὑπὸ σκωλήκωνς 
Σωνάρμοσο» δέ µου βλέφαρα τῇ σῇ χερὶ, 
Ν ῆτε ο. “ ͵ 

ἂν δὲ μὴ συναρµόσῃ σου, ἀλλὰ βλέπω» 
κοὶ κεχγγὼς ἀπεθόνης , τί ἔσται τὸ χαλε- 
πονο Ἰ καὶ τῶν ἐν τῇ θαλόττη καὶ εν τοῖς 
πολέμοις ἀποῦνησκόντων συναρµοζει τιςς - 

Ψετ[απη ἱπτετιπεάῖυπι, Καὶ γῆς 
Φίλης ἅο. πε Ιποετιί [εραταν]ῖε α νὶςὶ- 
τίς Οτοίζω Ίπ «ίούαεο Ρ. 159. ἕς τεῖτε 
Οτοῖίωπι Εεεῖβς Ἰαάΐςο . φυαπηᾶΠῃ ΠΟΠ 
8 Ππεηῖεπι Τειεῖῖς, θυῖ Ὠωπο οεῖαπι 
νε]ατ α Ρο]γηῖοε ρτοξεξᾶυπῃι «οπΏάθ- 
τατϊ νο]αῖτς παπι, β νετίαπι Ί[ααι α 
τε] υίς αμέεΓᾶς, ἄγαιταμαϊ πἰάεπόιηας 
ΡΗΗΟ[ΟΡΠΟ πιαϊεγ]ειΏ ρταετῖρίες, Νοπ 
επῖπι Ειηρίάευς νετειµτ Ρο]γηίσες., 
πε Ρείαστα {[ερε]ίαίώτ, {εά 14 η 1Πῃ 
οὑ[εσοταιτ , Ἡτ ταπε/]]]απι σαάανετ αςς]- 
Ρίας τε]]ατῖς, πεααε Ιπ[ερυ](σι τ0η- 
ᾳµαΠ Ραιτίαε ΠοΠς ἰρηοιπ]πίοίο σπηῖ- 
Ρις ουΗείατατ. ΎπαπΠ νετο τίδει ρι- 
τετεᾶ ΡΗ]οίορΏυς πποτίραπα! Ρο]γηί- 
εἰς [ο]ΙεΙταάίπεπα , Ί]]α πίηυς αρρᾶτε- 
Όιε αο[ατάα εοπΠάεταπτϊΙ , ομῖως Ί]]ε 
ππαπαῖῃ ην Ίτ8νεΙτ αἆ εἰαπάεπόας ρα]- 
ΡεὈγῃς5 ΠΟΠ αἀέο ουταῖατ, ως Αττοέϊα 
ἀεβοτππατ”α με εοτΓ/σετεπίωσ Έαπι ας 
ππαπι Ππάτεγπα εοπρΙπέτοπτυτ οσο]. 
δε νειίως Ἱπτεπιεδίας, Πημάοπι Μὶς 
αῦ Γατριάεο Ρο]γηίος Εωίς ργοίατυς » 
μας {ἵΠ [έὰς, Γαιεοτ, ορρῖἀυ ἔοτει τῖ- 
ἀῑου]ας, αἲ ἀαᾶαπι ΄ΤΓε]ειῖς νει[μῖ 
11το, {αυ Πσίεπάιςς 
------ ------ ὥς τοζόνδε γοῦν τύχω 
Ἀύρνὸς πατρῴας , κεὶ δόµους ἀπώλεσα, 
Ίο γῆς Φίλης ὄχθοισι κρυφθῶ καὶ τάφῳ, 
Ἠος 4ο (πάει τεί[ε ογεάρτεπιις 
30 Τοἱειές τε Ιπιοπῖο 9 [εὰ 1]ε Ίοσυπι 
401 ἀε]οσεται Ἱττιάσπάπιη : ὀεπίφις» 
Ρταειεγ {παπι ΤατἱοΏσπ). «ΟΠΙΤᾶ {ἔαης 
Οοαΐσες. Εωγριάεῖ, Πις τείῖες 1οπεῖ. 
Νε αμ]ά Ἱτάαρμε ρταν]υς ἀΐσαπι, γερ]ῖ- 
ΦεπΏαε σετῖε ομ]ρᾶπη Τείες 1]]ο διοδαεὲ 
ἔμῖτ οοΠΠηετΙτΗ5, ουἱ ταΠ0ΙΔΠ1 εΧ υπο 

]ο- 



τοσα 

ΙΝΡΤΝΥΕΙΡΙΡΙΣ ΡΗΟΕΝΙΕ56Α6, ον 

Ίοσο ροτῖτα ῥγοάμχεηξν οὐ Εοτίαῃ 
οἶίπι πἁ Ιάεπι οαρας εχεδιρτοτΙΠ τε: 
ευ]εγδ; παπῃ νετίυπῃ Ἱ παπι α]σιοἱ ἶ6- 
Έαπι, ους ειἶαπ ΕυπΠρίόεΙπι εΠε, 
περατε ποπ αὐΠππς αὐαπευπην]5 ὀχύοισι 
Ῥοτῖα α Τειείε νιάραϊασ, νεὶ α Ι0Γ- 
τίο Ρίοζεξαπ αὐαπι α Ροξτα, αὐϊ 
τεξίας Γοιρβῆσς, μυχοῖσ. Όπαε Ρε- 
εἶτας Πε Ιποετῖ νετίας, απἱ Ιεβίευσ 1 
Εκσετρεῖς Οτομΐ ρ. 465, 
Ἐν γής Φίλοίς μυχοῖσι κρυφύήναι καλόν" 
Ῥοη πιοπη]πί» {εά {επιεπτίαπι «ΟΓΓΙΙ- 
ΡίΠε πον! νοςεπῃ Φίλοις , 1Ώ φίλης «ΟΠΠ- 
πηµιταράσαας 7 Φίλη εετγα ῥαίτία εἴι. 
Ευπριόευπι εχοῖτατ “46/εὐίΠε; «οπῖτᾶ 
“ᾶ Ιπιατεῃ, Ρ. 18. 15. 
Φήμη τὸν ἐσθλὸν κάν μυχῷ δείκνυσι γης" 
Ἠτπο τερετίευπι Οἱ δµίάας νειίαπῃ Ρο" 
{πῑε 1Π ν. Φήμη Ἰεσίεατ κὸν μυχοῖς 
αὐοά εο ΡιΦίζας, αὐία γοσαῦυ]απῃ ρ]ᾶ- 
παιίνυσι 1 ταρὶςί {τεαυεηταης, 

Ὑς, 1458, 5ο ὡς τοσένδε γοῦν 
τύχω. Χογὸς πατρώας  κεὶ δέµευς ἁπώ- 
λεσα.]. Θαππ νοσμίαπῃ αἰτετὶ ὁ], {-ε- 
«οτε ποῃ πποπίτο , τοξῖς ΓΠαρρο/αἱς 4ο. 
Κἰπβίώ , οὖν Ρίτσι Οοά]εες Γ,εἰάςη- 
{ες ἅ Ε]ωτ. δίοδαεας ΓαοπηϊπΗίτας: ὡς 
9 οῦν τοσύνδε τύχω χθονὸς π. αἱ [αἱίεπι 
Σαπηζωι αἱρί[ζαν Ραϊτίαε τειατὶς. Εἰ- 
11 Οκάΐρις Ἱπιριοσα:Ητ. δρ δύῤῥο- 
εἶεπι Οτὰ, ἵπ Οοἱ, ν. 788. Χθονὸς λα- 
χεἲν τοσοῦτον ( ΠΙΒΙΤΠ 1 τοσοῦτό γ΄ ) ἐν- 
θανεῖ µόνον. 
εέυιῃ Ἱπνεπίε Ῥο]ψηῖςι εβάανετ ἴπΠ 
δια Τπευ. χ]τ, ν. 329 2γ0- 
τες εε/ρίίε πιο Ἠοε ραιγίαε Τεἰίγὴς 
ναῦει  Ιιευπίήες Απενοϊορ. 111, ς. 
«νΙ, ερ στ. οί ἀῑνει αρτίς, Φεὺ, οὔ- 
τος φαίης ὅσσεν: ἔχει μόριο» Εοταπίας 
ατΠ, 1, ἁανιῃ. Τε οαγὶς ἓ 1εν- 
Γεν ἨΠΙΙΠΠΕΥΟΦΗεΕ εἩγρπΗὴς ἄτεπας ΜΕη/Ο" 
τει εὐβίμεπῖ , «Ατεργία. Ριυετίς επἰ- 
βιῖ Άγοβρε Ιης ραγοα Μαι ΠΜΙιηθ- 
τα. «πιίραιεγ δἰάοπζς Απο]. 11, 
ς. πχν. ερ. ο: ν. ο. Ἐν δ᾽ ὀλίγα κρύπ- 
ζω τὸν τηλίκο», ἴσβ᾽ ὅτι κεύθει Καὶ Θέ- 
τιδος γαμίταν ὅ βραχύβωλος”ἔκος' ἴδες 

Όσοι Ατρῖας ᾳὐ Ρίο”: 

αἀάῑάϊ Ρτορίετ Πογααπα, αῇθυς νῖ. 
τυσ Ρεἰπατίαπι αὐω{ωπι ατυί(τος Οῦ. 
{ετν. Ἰωτ. Ῥοπι, 11 ο. χιτ. επίριµε 
Ρος εῖ ὀλίγη κόγις" αγεπαε ῥαγομία 
ταπταπῃ , τότον Χθογός' ΠΟΠ ΠΗΠΙΟςοΠ- 
ἀϊεαπι «τοζγιαε παυέταρ! ἵασεραι εαὖα- 
νευς Λεπτὴ δ' ἄγος Φεύγοντος ὣς ἐπῆν 
κόγίς Ὁτ ἱπηυίε δορὸ. Ληεΐς. ν. 968. 
4ε ϱαάᾶνετα Ῥο]γηϊῖοίς: 34ς τταὀ ης 
ασ 1η ὈςΠο]ς Δά Ὦ Ἱ. ποῃ να]όε ΡΥΟ- 
εεἶτα Ῥίαετες οεἴετοςατι]οῖε Βεγῃ. Μαν. 
πω Ν. {,. 1ν. ο. ΧΙΙ. ΠοτυΠῃ ΠΙἹΕΠΟΣ 
{αεῖ]ε οοττίσει ἰμίετρτειίδ εωτρετῃ 6τ- 
τοτεπι Τη (πετ. «εν. Θίτοπ. Σ1:, Ρ. 
σο3 , 16. αἰίαπ Βουζόγειο ἀρλν «ΟΠΙ- 
πιΕΠΙΟΙΑΠΙ6. 

Ψ9. 1469. Καὶ χαφετ”. ήδη γάρ µε 
περιβχλλει σκότος. ] Πμοίαπις Ἑ 1, Ρ. 
7379 4υ καὶ ἐπὶ τῶν ἀπαισίων καὶ ἆπ- 
εὐκτοτάσων ὅμως ἐχρῶντο. οὐτῇ" (τῇ 
Ἱπροσρήσει, νε τῷ χαίρευ"} ὡς ὁ τοῦ 
Εώριπίδου: Ἰ]ολυνείκης Ἠδη τελευτῶν τὸν 
βή», Κ5ὶ χαίρετ’' ᾖδη γάρ µε περιβάλ- 
(λεί σκότος. Πο τα νυ]σαΏς, (αἶιοπῃ Ίπ. 
Γρεξίο, απεπι Μον/ες δοίαπις ἀεβρηα- 
Ῥαε, ΡΠαπίῃατπι νεα, ΠοηΠε ππ]- 
το ππε]τυς Εαῆες, ου. Φοίαπιηι Π8- 
{αἵο. ευίας Ἱπαπη]α[α ου1ρε8, ΄ Ηπαά 
οὐδετεπτεπῃ {π ππιᾶςεο Ἰαμγοσ]απ 
{υρίαπαπι αυτεῃι Ἰῆῆας οπετοῇε αυὐξ- 
τε]α Φ ποῄτα ου]άεπῃ Ίχαος ει/ᾶπῃ ἱπάα- 
ἐίς {οτί πεπι)ηετίε [εένοτ οτό]έως 
{εὰ ἵπ ποιῖς αά {ωιοίαπιπι «{πιῤῥοτα 
εοερίὲ {π[Ηωές εἰγτεπίᾳ τοῖα ν εἰ Ἡγ- 
εει επ! 9 

Ὑς. 1464. "Αμϕω δ' ἅμ᾽ ἐξέπευσαν 
ἄθλιον βίον. Ἰ  Πεερίαἆαε Εταιτες αριιὰ 
δια, απῖ Πυίας Γεεπας ραγιεπῃ Ίῃ 
Πϊος τταῦ πα]ῖε πο. Γι, ν. 642. Ῥτο- 
εὔµεγε Ῥατεῦ Γαπἰςι [8ὰ αἰίοετπα εἰά[ο. 
τπέ ἰωηιίπα ἀεπίτα. 

9. 1464. ὅσ. ἸΜήτηρ δ', ὅπως ἐτεῖ» 
δε τήνδε συμφορᾶν, Ὑπερπαθήσας,, Ἡρ- 
πασ᾽ ἐν γεκρῶν ξίφες.] Ὀϊνετίαπ, ανυ]. 
ατα εἰσείδε /ρ8ἱοΏθπλ ἐδεδε, δαπι. 
ΕΕ σα 



παιΦ 

Λαμήογίο ρτοῦαίασ» Τεοερῖ. -------- 
Ῥεινετ[ε (ορια οἵας Πίο νεΓΓαφ Ιη 
004. Εἰοτ. μήτὴρ ὃ) ὡς εἴδ' ἡ δὲ τὴν δὲ 
συρφορὰ», ο 413 πἰΠή] ροτετῖτ εκταπα!, 
Βεαυεπίεπι νοιίαπι, υε Πίο Ρτοβαι ὅς 
Ἱπ Εάΐν, ἄῑπείὲ, Οοάϊοες εχμίθεπε 
Ιεἷά, ὃς ΒΙο:. ἥρπασ᾽ ἐμ νεκροῦ 
τε]ίαααε ρταεζετεραπτ Ειάά, Ί]]α ταΏεάπα 
εχεερια (στοθῖ, νυ]ραπείδ, ὕρπωσεν 
μεκροῦ ξίφος. Ίπεια ν. 1679. ΧἈαλκό- 
κροτο» δὲ λαβοῦσα νεκρῶν πάρα Φόάσγα- 
νον. Ὀίαφ εί 1ο. Ρα. Οτοπουῦς Βμ- 
ηρίάεἰς Ίπ' Ψεπεσαε ΡΠοεΏ. ὅ. 538. ἂἆ 
Ἠιπιαπάαπι ςοιτεᾶίοπεπι (1α1ε αγπια 
ππαίτὲ) [ρεοϊοβπππαίαι : Ροταῖε οηίπι 
εδάεπῃ ἵῃ Ρμοεηίδῇς βηχΙΠε Φεπεεα ευα 
ξιτὶρίάείς, Ίϊσει ἵπ Οεά. ν. 1034. εἴ- 
4ε αὐἰἀεῖα {εά α]ϊππάε ΓαυπηηηἹταϊο 
Ζεσετῖε ΡΕεγευπίεΠ» Ίος εεἶαία ἆ ὁο” 
Ρῥοείεν ΠΗοπιετὶ νε(ᾳία {εαυιτο, ἁἷ- 
νετίας» ὡίατίο οοπείηομς ἵῃ ΓΗεῦ. χ., 
ν. 696. υὈἱ ῥεπεἰταἰἰθις εχιη]Ιῇε ]ερί- 
εὉς Επ[επι δεεβιτ{γετί Γροἰέμηι ἰαεγγ7ιᾶ- 
δε Τ,α)ἰ, ν. 619. -------- ΡΤΟΠΟ υἰς βε- 
εἴογτε Τετ πίγανϊέ: ΠΕΙ. (αρ. 
Βατιῤίως η 1βα]ῃ Ἰοσαπ, εχείταης {ἱ- 
ὲριάΐς νετ[ας αἰίαιος, δυῤῥοείεος, ὃς 
ἶας, πι (ογαδμςν αἷξ, ὃδ οἶσι ΠηεΙἱο- 
τν ῥαΐθε[ίη τει ῥΤΟΡΟΠΕΤΕ ΠΕΠΗΠΕΙΗ 
ρομ/[ε Ρωίο Βαπρϊάς, ομί ΡῃοεπΙ Πας 
επἰπµα ῥτοτ/ω [αὐμία [ιωηὲ, 

Ὑς. 1467 ------- ἐν δὲ τοῖσι Φιλτάτοις 
Θονοῦδα κεῖται ,]. ὀομο]ίαβες γράφε- 
«παν Ιπηυῖε ------ σὺ» τέκλοις δὲ Φιλτά- 
ποις. ὙΝὶκ νΙάετατ οτεοίρι]ς, Πο η 
εχεπιρ]αγΙοις απεϊααῖς Ἰεέίαπ. ου/[ρί- 
-σοτ, Πθπο ἘμίΠα ἀϊνειίασι Ιεέείουσιη : 
------ σὺν δὲ τοῖσι Φιλτάτοις ομῖ (ταπῃ- 
πηατῖοις εχκριοσπά] ρτδῖα [ωυἱεςθγ]ς 
νοςςίῃ΄τέκγοις: Ιεδεγὶ [σρίως αρηὰ Έτα- 
ρῖςο» τῷ Οῄπατα ἀἰευπευγς  νίά. 1ῃ 
ες. 14317. ποταῖα, Έωτιρ. Γρβίᾳ. Δυ]. 
ψ. 744. ἃ ε (πε8ρκοητε [Παμιη. αρμά 
Ῥ]ματεῦ. Έ. 11, Ρ. Οο.. Δ. Αἰιθγηῖῃ 
ἀ1]]πά σὺν δὲ τοῖσι. Φιλτώτοις Θα1οῦσο 
κείται. 4 ποπ οϐ Βμηρίάε, Εοτίαη αΏ 
Φίίο Ῥιοίεέατο» ου ἰοευίεη {πρια 

Αρ νΝσο ττλδς τη ο; ἩΝ Ε, 5 

ἀἰχιΤε πιεπιίπεται ν. 1233, 
Θρνοῦσι ὃ) αὐτοῖς συ»θανοῦσα κείσρµαι, 

δορύοε]εε ἵπ διοδαεἰ Εἰοτ. Ρ. 6ἱ3 17. 
Θανόντι κείνῳ συνθανεῖ, μ᾿ ἕως ἔχει. 

ΜΙΠΙ νετο νω]ρατα ν]άειης Ρις Γετοῃ» 
48» οὐῖα ἁῑεῖτωι απιρίεχα [οσα{ῖε ᾱ- 
Ποταπι ερίροτᾶ», αυ {Πο σοηεἰάρῃφ 
ουτιειατ Ίταφμε 44εο Ιοσα[ίᾳ πο [3ῃ- 
τωπῃι. σὺν τοῖ Φιλτάτοις, {εὰ ὃς ἐν τοῖς 
Θιλτάτοις Θαγοῦσα κεῖται, περιβαλοῦα” 
ἀμφοῖ, χέρας. τς τε[ρὶοῖε Ττγὶςπί 
η ὑορῥοςε Οεὰ. Τυή. ν. 1244. 

9. 1469, 7ο. ἸΔγῆξε δ) ὀρθὲς λαὺς 
εἷς ἔριυ λέγω», Ἡμεῖς μὲν. ὡς νιρῶντα 
δεσπότη» ἐμδν, Οἱ-ὁ), ὡς ἐκεῖνον.] Ρεκ- 
γετία ΡτΙΤΏ8Ε νοςῖς ἵπ (οὰ. Ε]οτ. {ορ- 
ἴο, ἀγήρξε, Ἡτειβε Ριαεῦει Ιπάϊοίῖηπι 
οἶύπι δά{οῖρτβε 1ος, αματῃ ἔγεηπεπτες 
ἀπ Ρ ἀερεπειαν][τα Οτεῖςί ε[ῖ {1 πο- 
οπσπαπι. 1η Ρρτοχῖπια {εᾳᾳ, 
αὐοπτωπιν]ς αατῖ οα{ας Αιτῖςο πιοτα 
ΒεπΙεῖνοτμπι Ίοσο ν]ἀετί 4ποφυς Ρος- 
ἄεπε οο]]οσατί, οαῖα οοιππιοάµπι ρι8- 
υει ῥομο]ία[ϊα (αρρίεπιεπεωπι λέγοντεςν 
πος Ροεῖμ5 ρτοῦεπῃ, εο ῥριΦ/ειίπ», 
ουοὰ Πο Ροδτα ργµάσητος τεί ΠῃᾶΡΤαζλα 
οεἰετίταιί {αοτυπῃ 4ἡοφΠε νετροταπι 
Πτιᾶυταῖῃ αιτεηρετατ. Μαρί ετίοπι 
ία τατίο {8 Παπ] ξοί[ῖας 1ῃ Πἰς νῇ, 1472, 
73. Οἱ μὲ, πατάξαι πρόσθε Πολυνείκη» 
-ὁρρὶ, Οἱ ὃ, ὡς θανόντων οὐδαμοῦ νίκη 
πελρι. 1Ώ θμἱους ἔλεγον Ρες εΙΙρίη ο- 

αΠυπι τεζῖο πιοπηῖς 1,απιθ. ος: αριά 
Πετοάοξ, 1 ν ϱ. 92, ἶοςο πο[το Ππιι]- 
ἨπΟ  λέχοντες αἀάῑτητ: αὐτοὶ ἑκάτερρι 
ἔφασαν. γικάν, λέγοντες , οἱ μὲ, ὡς 
ἑωῦτῶν πλευνες περιγεγόνασε; οἱ δὲ. τοὺς 
μὲν ἀποφαίνοντες πεφευγετῶς , τὸν. δὲ 
σφέτερον παραµεύαντα καὶ σχνλεύσαωτα 
τους ἔκείων γεκρούς, τέλος. δὲ ἐν τῆς ἕρι- 

ὃος συµπεσέτες ἑωάκχοντο, 04686 νφεεῖ 
Ροοπι εκ Εωπρίάεις επρτε[α: Ίος 
Ἀτιϊμίε (8ΏΩυΙΏ σολοικεφα)ῇ [ωαθίις 
Ἰπ Ἡ. Β., Ρ. ἴζον Ι5. οὓς ἀπήλλαχται 
τοιούτων (σολοικοφορῶν καὶ καγρπρεπώ») 
οὐδὲ ἡ τραγφδία, ὡς ὀηλοί τῶν Ἑκριπίδου 
καὸτὸν ------- ἦν ἔρις στρατἠλάγᾳις, Οἱ 

μὲ, 



ΙΝ ΣΥΠΙΡΙΡΙς ΡΗΟΕΝΊςΕςΑς 

μὲν πατάξαι τόνδε , οἱ δὲ τόνδε" αυσε Τ6- 

υς α]ίο, πηεα αὐἰάεη Γεπτεητία, Τ- 
τυ]Πεε Σι[ἑαιδίης, ἀπ πιαΙπιαπη ν]- 
οἷες Ἰαμβαθί]ε΄ οπηπηί νατῖς Πποπῄτας 
ατι]βοίαως, νετδυπι [4ερεπΏπιετο Π1ρ- 
πππεπεῖδ, εξ νετ Τετυπῃ- ἀσσοιῃ- 

πιοάρτει υε]οσῖταί , συστρέφαν ἕλλει- 
πτικῶς καὶ γοργῶς καὶ οον συντροχἁζου- 
σαν κοπὶ τὴν Οράσι» ποιῶν εἰς ἁμοιέτητα 
τῶν Φραζομένων, υῖ Ἰοᾳυ/τατ αἲ η. αχ, 
(ν 157) Ρ. 116}. 40. Ηοππέτως 1ρᾷ 

ἱείευτ Ἱη 04, Χν Ρ. 784, 41. σἼου- 
ὁ/ πράξεως καὶ την Φρᾶσιν συγεπιτεμὼν 

ἵη ΠΒ νΠ. 266, 267. ------- Ἀημσ- 
πτέλεµο» μὲν ᾿Ὀδυσσεῦς , Ἐδρυάίδην ὃ' ρα 
Ἱηλέμαχος. "Ελατον οὲ δυβώτης, Που 

σαγδρον ὃ' ἂἄρ' ἔπεφνε β2ῶν ἐπιβουκόλας 
ἀνήρ. Ία ΟΗΨΠ. Μ» ν. 208 ρ. 484, 
ιο. Ἐν τῷ, Ὦ Φίλα, λείπει τὸ, εἰ- 
πὼν., συνεπιτροχασ/έντος τοῦ "λόγου τῷ 
καιρῷ. δες Ε8άΕΙΠ ΙΠ Ευτίριαεὶς ουε]- 
πει εΠ[ρῃς. τ------ Ιάσπε ρίαετεπη- 
{εται, αυοά ᾿Πε[εῖο Ὅαιη {τι Ὄρεγαε 
τοιίιῃ πάποιαΠε, αμ βαεηη 

1Π 9. 1473 οὐδαμοῦ, 1 οὔδαμίῃ 6ε- 
«Πο σοπηυταπάωΠή, οἱ πεἰῇὸ πθᾶοᾖ- 
Βυύβσαιοτας ς {54 οὐδαμοῦ. γη: πόλοι 

ταῦίυς 8υΓος αξσίᾶ[τς Πεο, { νε] οὐ- 
᾽εμοῦ 8ητυΠῃ ποιᾶτει ΠΤΦΦΙαΤΗν 19 Ἡ- 

βηἱβοατως αὐ που εἶἴοι Ίοεφ ἄμεμι», 

«νο. 14. [ Κν τῷῬ" ὑπεξηλη' Αν. 
τιγώἩ. στρατοὺ δίν2. 1 Οἱ ΤπΙΠΙ ὂε 
ηος ν]ἀετείατ νεα, Γωρτα Ἰαπη Γαις 
πάϊσατ απ {Π 5. Τ419, αὐ εαὰςΠῃ Ἱῃ- 
τογ[ετιωπι ο οῇ Πτετακοτίς παρα: 1]: 

Ίυπα ᾷ αιἱ νο]αεσίητ ατ Δρίάαε νει- 
{ωαι ταετῖ, ὨΏυῦο (ἄπΙΕΠ, {Φείο, Ταις- 

Ὀυπιάτ Ἰπ Ἴσο {εᾶς τ[βϊσυίαπῃ,. ος 
{ πεί ὀεάεῦτ, Ρεγβασ αμο]εγί. 
δυ[ρίσοτ ΤεἼοδε, νοτ[απ πο(παη ἵη 
Γωτιρίᾶεί, αἱ ροετῖε, ἱσευπι ΕΗ]{Πα 
{αυβτωτυπι.  Ὑιείπᾶ ππονεηε Παίσι 

ΙοἱοΠΕΠΙ : 
μμ 1470. Ἡμεῖς μὲν, πος Τρεδαπί, 

------- 14τ1. Οἱ δὲ, ιης «4γριυί. 
---- 1412. Οἱ μὲν, «4Γβίοί Ρις χ!πιο 

4τε 

νετία ἀοβροαι!. 
----- 1471. Οἱ δὲ, ΤοεύαΠΙ, 
π--- Ἱω74. [Οἱ µὲν......«] 4 Τὸε. 
ος Ρας Ίου] ἀεραιε υξ ν. 79. ]ο- 

ουίτυτ 4ε Ατβίὶνίε, αωία, ουοά 
{εϱΗ1εΙΓ 

πα 1475. Οἱ δὲ Γρεβαι γρίσοςς 
84 3ΤΠΙΑ ΤΙΕΠΙΕΦ: αιιος τᾶπε 
αηίενεγήε Τόεδαπντωπι ριονἰ» 
ἀεπιῖα 

δεά νει[ας Ἱπεεγ[εγεας Ῥατεπτῖς Ιπάϊο]α 
Ῥτοαίς: Ἰάῶν' τῷδε - Παρτα Ἱερεται. ν. 
1405. Ὀσίπαπι νετο Ἱερειεται ὑτεξ-- 
Ελθεῖ στραωτοῦ;  ΡΑΤΗΠΙ σάς τεβετῖα 
ετράϊᾶε, πόλεως ὑπεξέλθεῦ, 4Ώ στρἁ- 
τοῦ Ἀϊοετειυτ: αογς Ἱππρὶ νο]αῖτ 
στρατοῦ δίχα’ νετ στρατοῦ δίχα η]- 
Ρη α[αά Πρηβσατο Ροτε[ὲ, ουα1π πα 
επεγείίε, νεὶ [εοτβπ αἳ επετείτα; ης 
ο]ςςε οἵεβόίεπιως οἰαβοι]αίῃ ἀῑ[οεδ- 
Πῇο ρπε]ίαπ, εχετείτυ ᾿οοπιτατβίη. 
Φ1απι Ἠαεο Γωπε ἵπερτα αἴιο Ἱπάῖρπα 
1 ταρίσο 5’ Ταμάεπι, {Π Γεοπι οὐ | 
"4σεε[πε ΑΠῆροπε., ΠΏΙ]απηπο οὐἵαπα 
Παὐαίε των Φιλτάτων, σα βυδτωη [γ- 
Ἱεγπογιρα δὲ πιαἰγίς, ἀε {ἡα Ι8ΏΤΙΠΙ 
για νΙΦΙΗ νίτα πια]ε {ο]]εῖτα  ΌΏυας- 
ευπαιε πατε Ροῦτα, (ραείο τεπιροτίφ 
"ενεπεζαπε Ὀγεν]ήήπῃος Ίπους [ορα[ῖας, 
"Ἡς οἵτα Πωρεί υ]έιοτίας Εμτοτ 1η ΗΠΑ ν 
' Ἀτρίνοταϊη Ευρα.. Ραεί]απι ἰπτοτίπι, Ίη 
ἀοιπε[ίσα εἶαῦε (ητωπι οσουρΣίαα, {- 
ει Βιγρίάεις πες ππταπι η ΙΑΠΙᾶ 
πα(Γαπις Εε[πατίοπο. ΄Γαπάσπι, οἵἶπι 
ν]έχοτίαπι ἀῑκεται Γά:Πε ρεπες ΤΠερα- 
ποδ, ποηημ]]ίς οεςμραΙ ἵπ εγίσεπἀο 
ἱτόρᾶεο, α]Ιδ Ίπ «ὐπεετεπας ὃς «0ῃ- 
νοποπαίς Γρό]ῇδ, «οππεπιοται Αηεῖς 
σοπεη ν, Ι48ὅς, "Αλλοι δὲ τοὺς θᾳ7όν- 
τα» ᾿Αγτιόνή; µέτα Ἰνεκρεὺς Φέρονσι» 
ἐνζάὸδ'. Ρο ραιτα η Ίαπι νΙξεοτίοίῃ ος 
ὀεππΙ ἐν µεταιχμίου ουπι Απάροπε, 
ςαάανετα εοηΙίαηςΕ ο ἀἰδςσ[][ε, νίᾷθ- 
τωτ νετοβπή]ε; Πο επίπι Πτα {απί ιδη- 
φὐαπι νετε εί] Ποὐ]εάσπι εοΏΠάετδη- 
ὅα, αμα] (ροξατοτίδα» Αιτῖςῖδ ρει- 
{μαθειΙ νοἰαῖς διέρίά ες, 
Εεξα το 



ἐν ὉΛΛΕΡΙΝΟ Έσβοται οι Ν -Έηδ 

Ψς, 1475, 7δ. ------ εὖ δέπως πρὸ- 

µηθίᾳ ΚΚαθήστο Ιάδμου λαθς ἀσπίδων 

ἔτι. Ἱ ἵω Εἶον. Οοἆ. Ἱερίτατ ἄσπίδων. ὕ- 

πο" ρισείται Ιεέεῖο νυ]ρατᾶς πες ει 

όμ Ίαϊτες ἀεσετιανεΓδηῖ ΤΠεβαηΙ 

οἱγροί τεξῖ Γεάεσαπε, {6 ἀσπίδων 

ἔπι, [όατα ἵοβεηῖεδ, ο Ποίμριας ᾱᾱ- 

ΡᾶΤΕΕΌΕ, -------- 1 αἶτειο αὔοαπε ΠΓιεῖ- 

ὀσπβαπη {οπἱριηα εγαε προθυµίφ, 8 ρι]- 

πι ΙπαΏΗ, ῥγδία Ρροίῖεα {ωρα {οΠἱριο: 

ἁἰίσαητ [ᾶς Ἱεετας ἰταέαιωτί Ίάνεπες 
προµηθίαν. ὃς προθυµιαν" προμηθεῖσθαι. ὃς 

προθυμεῖσθαι ἔτεφυεητετ α ΗΟΤΑΗΙ5 1ηῖοτ 

{ς πια]α Ε/Πο ρετπυταϊα: Ε]οι. ος, 

«Ριτίρ. ἵη ΑπΠάτοιῃ. ν. 1253 ΡΕΙΡΕ- 

παπι οχηΐθοι Παλλλδος προθυµίφ. Τ6- 

ἂε, πὶ έα]οτς ἵπ Μεάεα ν. οί5 »Πολ- 

λὴν ἔθηκε σὺν θεοῖς προμηθίαν’ υδἱ τωπι 

ψετία Ῥτδεσοεάσηιὶ {οηρεπάωπι Ὑμῶν.- 

Ἱπ 4ε/οὐνΙί Ρτοπι. Ψηέο ν. 381. ΟΡ- 

εἶπιε ςμοΙ. Ἱερίε Ίν τῷ προμηθεῖσθαι , 

:Ίοσο. τοῦ προθυμεῖσθοι, Ρ]ατα [Ἡρετ[απε 

Μαΐμς σεποτίς {π ΠΕυΠρίἀεῖ «ο/ΓΙΡΕΠ- 

ὄδας αιείΐσεταπτ ποηησ]ία ΟΙαΙ(Ππηι Υ]- 

γὶ, Ώιλετως ἆ Τις}ά. Ρ. 4389 35. 

Τ'Οτυιμς ἵπ ΟΡαγέ Ρ. 445. Πετίη- 

"ρα ΟὐΠειν. Ρ. 1ορ. τ- να πος 

αὐίάεπι περ]ρεπόυπι, ἵη Ώος Εηοεηίς» 

«ωτυπῃ νετ(Ὀ προμηθείῳ νυ]ρατυτῃ {η Ε4ά. 

απϊμἰοιῖδυς Ογοίΐίαπα. Ο .οὰ Π0ἱ {ωπ]- 
6ετυπῖ αἲῖ, Ροδιῖς Αιείοιδ πο Ιου] ζν 

ὀἱρμεβοπβπη ει απΏτα νοςδ]επι οΟΥΠ]- 
Ῥετε, (νίἀ, ποιβιᾶ ἵω ΥΠ. 5ἳ» 1965 

σςβ.) 4 ΏΙΙαῦδαι : νεήως Ροίοσῦας 
οοττοριαπι» {επιρετ [οοεπείρυς εὐή" 

βαν, αὐθαδίαν, προμήβίαν», εὐσεβίαν , 

εὐγερίαν,. Ἠδες οὐ υοίημε τεςμιταῦῖν 

Ῥαετεηι {ο Ὢ Πίο 1 )ς ΠπεπάοίΦε 16- 

έποηες: ἵπ δορυεἰς Ο50. ἵπ 0ο]. ν. 

1017 τεέε νήραιαπε Ο)11Ώ προμηθίας” 

Αἰτετυπῃ ῥρετροτα(η τεάΙχειμηεῖ τεςεῃ- 

εἴοτες [λάϊεοτος» ῥτος (ας ἵαπωρη ία 
Οτοιίῶπο προμηθίη » Ίπ δοβὂοειίε νετία 
Φιοὔαεαπο ϱ. 485. ἵπ εωάειη Φ/οβαςο 
«Οπου ἱ Ρ. 335. ΠΕιπίρίαΐς εκ Λόρεο ναν- 
εις τηϊσοτί ἀεθμεταις Η κον κρείσσον 
τς εὐγενίαν: 1 εἰμδάοπι ΒΗἱρροὶν γ. 

14368. ἱερίτατ. ἨΠέχβους ὁ' ἄλλως τῆς 
εὐσεβείας: που ἵπ Εάά. ιαηίαπι, {εὐ ᾱς 
1π αἶδυν πππίπῦπι Οοάἁ, Ῥατ[. Ίος, 
Βοπ. Ψαώσαπ] Ιεξίρπεια πσπιοτας ὅς 
χεϊ]εῖς ΓΡ’ Οτοῖως ἵπ Εὐατίτ, ϱ. 4:6. 
εο (αππεη τεμ] ταση Ραπ{, 40034 
1η 11ο (αυ ὐβΏ Όα[ῖς απαραε (ίσα, Τῆς 
εὐσεβείας' ρατοεμηῖπσυπη ρταεςεάατ.οὐρύ,, 
Λαείρ. ν. 955, Τον εὐσεβίαν σεβίσατα.. 
υυἱ ραυ]ο απίο θεοὶ πατρογενεῖς 1Ώ θεσὲ 
προγώω»' ΠπΡο Ἰμαϊοίο {μπε ΓΓΛΠΣΠΙΙ-« 
ταηαί. . ἶπ Βιτίρ. ΟτεΠε ν. τσι. τ6- 
έε Κἰπρίως ου{εαιμεᾶς εΠ δεροία[ίαε 
ΠΙΟΠΠΕΠΙΙ τὸ ἱέρειαι Ἱερίαι χρὴ φράφειν’, 
------ ὕ) ἔχη πρὸς τὸ μέτρο» ὀρθῶς' τὰ 
γὰρ διὰ τοῦ εια προπαρεξύτονα ---- πᾶ- 
ροξύτονα ποιοῦντες διὰ τοῦ (α γράφουσιν, 
αὐθαδίαᾳ εὐσερία, [οπ]ρίτιγ επἹεΠ- 
ἁατο ἵπ 1ρῃῖρ. Ταυγ. ν. αά.. Ἰδασῖσι 
ὃ” ἐν τοῖς») ἱερίαν τίθησί µε. ὃς ν. 1999. 
Φιερύαπις Όγα. ἵπ Δωδώνη εχείται 6 
δοβὺοε[ἰς Οδυσσεῖ ᾿Ακανθοπλῆγι, 

ἂς θεσπιῳδοὺς ἱερέας Δωδωρίδοις, 
οοΓ ρε ΏάΙΠῃ [ερίας. Πιω]ετες εΠΙΤΠ ἆθ- 
ΠρηαΏτις Γαιῑάίσαε, αὐία απ εΤαΠΕ 
ἅς αυάλοσίτατὲ οεπεταδί]ες, πολιαὶ, Ὁτ 
εαυῖάεπι δτὐ]του, Π11ς τταξας ἀἴσ]ε- 
6ο, οχἰπηῖε πέλειαι, νε πελειάδες νο- 
αΐαᾶς, « 

ὃς. 19380. ------ ἔρει δ' αἷμα µυρίεν 
νεκρῶν ] οίο ερτεσίο οοιτεχίτ νμἱρ- 
πι µυρίων, πο ἀἀιποηί(ο Πιείτοτε, 
Κἰπρίωςν εκ 0οαᾱ. ρτοσυ] ἁποίος ἀπο 
1,εἰάσπίο Ῥταθβευπι οαἶμο µνυρίον., 
αυοὰ η ΒτΙ(ΔΠΠ. δοβοζία[ζες Ἱπίειρτε- 
ταρ8{ΩΓ πλεῖστον αἷακμ' γηἱσαιαπι οπι 
ἵπερτε τεἀάεητες ποταῖ (10 δατιρίμς 
34 δα Τηεὺ. ΣΙ, 7512. Πε εδω: 
Ἠλυρίρ , πολὺ τῷ πλήθει. ρετρείαπῃ {οτῖ- 
Ῥιτωτ ἸΜυρσό. βΡετνεπυώπ αὐτεῖῃ 
ἔρρει ὃ) αἶμα µυρίον. ριτήπισα [αηβιί- 
ας Πμεδαξ: ρτορτῖο Ώλίπαυε υρῶν αᾱ- 
μίρεεας ἆε 'Πωίαίς, ἐπὶ τῶν μυρομένων" 
μυρίον αἷμα' µυρίον ὕδωρ' µυρίο» οἴδμα" 
“ροοπίως Γβοάμς τὰ, ν. 1121. 
τὸ δὲ μνρίο ἐκ Διὸς ὕδωρ αλΗξεν ὁμ᾽ 

ν. 



ΙΝ ΕΥΝΕΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΦ5Α5 
ἠελίω" αν, ν- 1765. Εεῖδεν ὃ' ἁπτερέως 
διὰ μυρίον οἵδρο. λιπόντες, εἰεραητετ ἶη 
ερίρταπιππαϊε Μπυρία μύρατοίκαλ.- 
λιότα. οἰιοά αἀνετίας ἡ{μγαογέωην ΟΡ- 
«τε πσετατ ΟεΙευετστ.. Ώ Οσο τὰ 
6ὐαγέ. Ρ. ασι. Ροταίο ἁται {θηιοσί- 
εἴπ- 1Κ-1ὸδ' ὤχος αἱ χώτο' µυρίο ὁφύαλ- 
μοῖιν Ίπ' Ἡ. Τ..ν. 285. ποτυ!Ἡ µυρία 
αϊλοῦται, αυ σιης (αίποΠ ραεαῖς ἡ]ιά 
µυρί, ἀὲ αυοεύπηπε πιβρηϊταάίπε 
Ειεφισηϊατα!ῃ, ῥΡἰαοπίς ]]αά εκ Αρο]. 
ἐν μυρίᾳ πενίᾳ εἰαὶ Ἰερῖεατρ. 231. 5. 44τ- 
εδιοούωπι Ἰαυάατ Τδεοιτήως Έριρε. ΧΙΧ. 
οὗ τὸ µυρῶν ἑλέος)Διηλήε κἠπὶ νύκτα καὶ 
πρὸς ἆω. 'Ηαϊας ρειετῖς :ΡΙητίσι ἆθῃ- 
τυτν πἰΒί] αἱ Εωτίρίόεη {αεϊεπιῖα» ἰὶ- 
Ίμ5 Ρτοχίπᾶ ν5. 1481. Ρειρετᾶπῃ 16; 
ρυπιιτ ἵα Ε]ογ. 0ο. Λόγχαις πιπτόγ- 
των" υὐϊσυπααε ΕγΙΙαῦαπι νοτίυς ῥο- 
{σε Ότενειτ, πίνει νεὶ. πιτγεῷ αὐΠῖ- 
Όεπι Ἱ τασίοϊ, τες αἰτετῖῦς νίσς α (11- 
-τοτο τεροΠτωη ἱπ. «Αείοὐγίο, αδὶ νη]- 
-ραταπι πίστει. Επειθ. ὁραπθεπΗιη ΠΟΠ 
ππορῖ, ορίποτ , οΏσπάίΠεε, αὔαπι. 1 
6 πππεβο Φέρβε, Ρτία «οπτερίᾶ, 
Όυαε Γυδάΐς Εωτίρίάεε: ὁ) ὡς ὁ 
ἐικῶμεν μάχη [πρτα Ίπι ἀεάεταῖ ν. 
α1σο. Ψ5. ι6831. Τροπαίο) Ρο- 
ως, ϱάαπι τρέπαιον, [οτίὂετεητ Οταπι- 
πηαιίοίς Ρτῖας ]]μά νετετῖοιε Αιείς]5 
«Ἡβήεπίες: νυἱά. Οἱ. Ώμκεκως ἵπ Τζμ- 
(εγά. 1 ν ο. ΧΧσ. Ἑ Ογεροτίο ἂὲ Ι)ία- 
Ἠεξ, Άττε, 6.4 Ῥοΐσετατ επἶαπῃ ἵΠ ὁεᾖοί, 
πὰ. Ατορο. Βηταπα ν. 4σ1. οοιγ]ᾳἰ: 
οἴασι κατ᾽ ἄναλογία» τοῦτο (τὸ τροπαΏμ) 
«μῶλλον παρὰ σφίσιῳ οὕτω προθέρεσθαι. 

Φε; 1496. Νεκροὺς- Φέρουσω. ἐνθάδ 
ποἰκτίσοι Φίλους. |. η] » αὖαπι Ρο(υ6- 
ται Κἰπρέώς, 4 ΕΠπέτίοπεπι Ρο[ὲ ἐνθάδ᾽, 

"Ὢσορ]αίσις 4 Φίλους [ετῖρβτ «Εωτίρίάες » 
1α0β! νο]άῖε 2εκροὺς. Φίλους., «9ρεςΙο- 
(απι Παριγί εοαἰςέξωίασι, Φίλοις «Οἵ- 
πἴρεπας, ἄπε ουΓ«ξοηςµπιεη γεἰ]- 
«σετεπα ν΄ πΙᾷ. Ώυο {ο/ερὺῖ οµοφ ες δει 
εφετὶ Ἰαάίοίαπι Ἰος ποσο, οὐκτίσοα οί 
ἌἎρις Ἰέρεπεῖς, Ορβίεξ, η. ῥ7αγοπ εν 

Ρ. «141. ἔανες Πυῖς Ιεξ]οπί νει(ωφ. 
Ε1σο Απάτοπ. ϱΕυτὶριάϊς:. Κο σμέ 
»:ν σοὶ κατοιμῶξχι γέοις. ΝΙβΒΙοσήπις 
πη]ηῖ να]ματα ν]όετατ πιε]ῖοτ, «ία 
οσβοβαβῖε Πο αοο)ρ]επνάα: Φέρουτιν ἐν- 
θάὰε τοὺς θανόντος , νεκροὺς Οίλους" ΠπΟΥ- 
ἴπιοσ εΤα εαάανετα. οἱ ρτοῦἈς οραιές 
δετέ Ἱοξίοπεπ, ουσ οὐθεί[ο ἀῑκ [Πες 
δωτριᾶες τοὺς θμγόντας νέκρούς, Ἡμςσ 
«τε νετ[ως παίῃις τεξὶε τειωε δεα- 
ΗἱβεΤ. 

Ὑε. 1490 ----- ϱ4 ] Ἐς αυδιπος 
αὐἱ Γετευαπευτ 1π Εάά. ααΐπαις νοτίως 
ξεεῖι Κἰπδίης, αά Οοαϊεῖς απεῖααὶ ὁν- 
άμα: «οπΙπρᾶε {εχ Ροτυέταπὲ ςοηῇ- 
οἱ): ρετραζωπι απ]άειη Τεξετε, ἵη Απα- 
ραε{έ;εἷδ, εµπο Γρίπίτα σοπιίηυβηςίς , 
πποποππειτῖ Ρροπαπ(ς απ ὀἰπειτί; αἴο- 
Όἶωπα ταπιεο {επιςηίασ οἰδιάεπίετι 
ΡΑΓοςπήαςΗη βάσις Ρἰεταπιοῦε ριαςςξ- 
αῑς αλάταιστιὴ, ροτυεταί ὃς Πὶο σοη- 
Πρ]οί, 4. Πς νειβοάαϊί ἀῑνιάστεπιυτς 
(1) «Οὖκ εἰς ὀκοὺς ἔτι δυστυχία (ο) 
Δώματος ἥκει: (34) Πάρα γάρ λεύσσεῳ 
πτώματα. νεκρῶν {4} Τρισσῶρ ήδη τάδε 
πρὸς µελαθρεις(5) Ἐουῳ θωάτῳ (5) 
Ἑκοτίαν -αἰῶνο. λαχέγτων. ἜΤαπι[]]αη 
ΤΕΙ απ]πησάνετοϊ Πο ουαπι {Πτ αί]ε, ὰε 
πιμ]τῖ εχαπὶρἰαπ) ἁωπτακοῖ απίσατα εχ- 
ΡΙΟΙΏΣΠΏ 4µο «οη/{ΐετ. Ιω 4ε/εὐγΗ βετ- 
Ώς {ο νωραητυγ ν. 12, ἅ {ης 

Πάσα γὰρ ἰσχὺς ᾿Ασιζτογενὸς 
Οἵχωκε" νέ2µ ὁ’ ἄγδρε, βαῦζει, 

Ιπ Πὶ ὅμαι «ἰαμάίτατ {επτεπεῖᾶ», νετ- 
{ας τες π]τίεὰς ρατοεπηίασας, ασ {ροπ- 
τε ομεοῖς ἵπ ο]ηπηῖδ πιούμ]15 ------------ 
δρα βεήζ, εί αμ, οὐίέστος νο] 
αάε τεβίο βαῦζεις ἡ "Ασία, τε(ροπἀθ- 
Ό]ε Φεδωία[ἐεςν Ὠμίάσαυε νεβῖρης ἡπῇ- 
εις δίαμίε]ως. Οἱ ἴ]α Ίατταει τε- 
ου] Ὦ νέον ἄνδρα". βς {ωτεπήμεπι αἆ- 
Ρε]αᾶες. 4ε[εὐγίω. Ὁ ιαπεϊν]ς ρτεβῖ 
Ιεξεοπεπι (ετνανίς οομο[α[ἴοετ γρά- 
Φεται, Ιπουῖε. καὶ ἐν, ἤτσι τὸν Ιδιον, 
ῥφθθρα. Ώρος ΙΑ ρίὸσες, Ὁς αἰτεταΏι τᾶ- 
πµ Σέο Ώφα τείεςετῖτα: Γ9ης νοςέπ], 
ΣΓ4 19, 

4 



Μεἴ{ 

ἵ9 απεϊααής οπειπρἰατίρης Ἠοο {ΠΤοςσ/ 
Ίεθλπι, {[ι[ρίσος οσα]ος Ίεα ΓεΕεΙΠΗΤΤΕ' 
ἀε[οιϊσεηιύς, ες ἁμας ἱπτειππά ας ριῶ΄ 

τότπιίίοτιε, αωατασι αἰτετα 4εΠετις Ἱπ 

θαςάσπι Ίτειας: Πᾶς υτίπαπι ποοὶς νἷτ 
Απλετυις ἐπ ΟΙετ]βῖσιας «πιοπίις 

Οσάά. νοια[ῆς τενοςατει ! Ἱητεγίαν ὰ- 
Ὥσε Παειο]ασί, δα(ρίσοτ Ὀαβπ απαρος- 

Εἱσαπι Πίο Ῥιβεσεβϊ(ε νετίαπι΄ρατοε- 
πη]αδαπα , 4ίάάε ία {οηρβῇε ΄Γιαβῖ- 
ουπ: 

ΗΠᾶτα γὰρ ἰσχὺς Ασιατογενὴς 
πάλιαωκε έον, 
[ Περσὶς δ' ἐν ἄνδρα, βαύζει. 

Ουαέ νι]ραεῖς εῇο ππιεβίοτα ποῃ θΙβΠες- 
Ῥιτατ π Γτασ]αὶς εχετς[εσι(Ππιας Αη» 
σΊης: τε]]ααῖς { ααἱ Ρετβᾶα Ώς Ππ/Γᾶ- 
νµπτΗΙ αὖ βα ἀῑμπέίααι, Ἱέσαητ εκ 
εοάείι ἀταπιοίθ ν. σ10, 95ο. Ὁ γῆς 
ἅπάσης ᾿Ἀσιάδος πολίσµατα,' Ὦ Τερ- 
σὶς αἷα ΗΕ λιμὴ» , ὃς ἴεαᾷ «οπΕ, 
ν, 5ο. ὃ {ες 5109, σ48. ο2. 
ὴ ρω (παπι { ααἲς «4ε/εὐγίεαπι 
Ειέτοµι ρταεορίάτει {εΏρειταπι ΟΙ ΧΟ- 

Εξ. Γοτεῖ ροπεπόιπι) έν, 14 ε[ίγεω- 
στὶ , ΡετορροτίυΏυσπι είς, ὃς «4ε/ῦγ- 
Πε: ἵπ Παϊὰς Ῥτοπι. ν. 054. Νέον 
νέο κρατεῖτε" δοΏο]. Τεξὰ, νέου, η: 
ἴξς εωστὶ. οὐ γὰρ ἁῤημία ὑμῶν ἡ 

Βκωζα, Βαέσμαπέν οὐ]ας αἀ[ρειπᾶ- 
Όδιυτ {αδτα, Τον Νεωστὶ ᾿δσίῤονω νοζᾶτ 
Ρεπιπέις 1ᾳ Εωπῖρ. Ροασςμ, ν. σιο. ἕ 
η Πὶς ΡΒόεΠ. ν. (617, πονεῄσπι (κε- 
ἔεπι εκοία Οπνεοπιεη Απτϊρομε τὸν 
γεωστὶ κοίραφον. Ετος μξῃς πω γεὼστὶ, 
«εεὐγία Αραπι. ν. 1614. ἠκοντᾶς ἐν 
μάχης γέον. εί Π]αά ΕοπΕΤΙΕΙΗΗ ν 99- 
Λας] πὐκαἁαα, ἱπ Εατιρίαεἰς Τε] 
᾽βάΗΡίεύπῃ, 

Ὃς, 1410. Οὐμ εἰς ἀποῶς ἔτι ὄνστυ- 
χία / Δώματος Ἠκειι] Ὠπαιπὶ ητε 
αὔαίι δώματος τερε]τεῖ ἵη Οσὰ. (.η- 
εαὐτίᾳ. Βαιπείςν ἴο [ογῖρταπῃ νοςείη 
ἀεάσται ε Ραϊ][α]ς. Οτοτίας: ρὲς ΡΓο- 

τος. 1544. Γέοερια οωμάτων, ο υαπι {8- 

πιει Ριαεθεπί Εοἷά. Α, δὲ Εἰοτ. Ύες- 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

{απι νῖτίαδαες . Οιπιεγὲ οοπεξῖο 
Ἰαήάατᾶ βαϊπεγίο, δώμασο , Ὠπίς ος- 
εὐττεθατ ΙΠοοπιπιοάο, {εητεπιῖαε Πο- 
σεῦας;- Δώματος εται’ ὃς ἵη ΙΓ ιεἷὰ. Β. 

-- Ἐαάεπι ριορεπιούμΠ οταιἰοπῖς 
Γοΐπια ῬαπΊο Ἰηξετίας ν. 15οΙ, σὰ δ' 
ἔρις οὐκ ἔρις, ᾿Αλλὼ Φόω Φόνος ----------- 
κροθθείό; ίσιο Ἠϊο οὐκ εἰς ἀκοὼς ἔτε 
δυστυχία" Παρρτϊπῖτατ αττοῦίαιε μόνο)” 
εμὰς νοοσί οιπίΠΊοπεπ Ειοαπεηίοπι 
ε[ἴο πιοπυετύΏπε, απο Βο[ειπι, Ηεητί- 
εὐσ' διερῥαπις ΑΡρεῦΔ, ἄε ὨὈίαὶ, Λες. 
Ῥ. 108, 1οσ. (ὁ/αιὐοπ. Απΐπι. 1ο 4- 
τὔρπ. ΝΙΙ ο. ΥΠ. (σαἰαζεγ. ἵπ «4{πτο- 
πα. 11, Φ. 1. αἰῆφιε: οτε. Οοτῖῇ. 
1ο, Ὀριοπις ἵπ «ττίαπί ΕρίΕείεα Ρ. 
19,9. [..ἳ ο] : 

Ὅς, 1409, ΟΙ. Ἱάρα γὰρ λεύσσειν 
Πτώματα 'νεκρῶν τρισσῶν Ἡδη] Τ.οςο 
επαπῃ νόςαυα]οταίαῃ απαπη ρταεῦοί 0ο, 
ΕΙστ. “αρακελεύτειν ΠΙΕΠάΟΠΙΠΠ οἱάθαα 
ἠ]άάς ϊψεγίαξ ταίπεπ. Ιεέοπίς. Ιπὰῖ- 
οεπΙ΄πθη εὐπτεπρεπάυπι: ἀαὈῖυσι ΠΟ 
εᾶ οἵα πθροκελεύσεω Παχοτίι εχ πάἄ- 
ῥα καὶ λεύσσευ: 1 Ἠος ΠαΠΙΦΗΕ νετὈο 
Ίτετα Ἠπεόϊα ποπ {οἶἱει ἵπ ϱο-4, ας 
Εάὰ. Ργι(οῖς ΠΠ τας ρεπι]ραγ]ν καὶ 
τγαπῃβἰτ 19 σε: Που ν. 1σόη ν Ἱερῖους 
1π' οοόσπι Ε]ου- ἐν) λέκτρεσε, ΡΙΟ ἐν 
Ἠλέωτρολδίῃ- δεὰ πάρα καὶ λεύσσειν», 
ειμαι ἠεξε πμετί Παῖς (Άπεη Ίοσο 
ἵπ]ῃας ασάθιριποᾶΙπη ναὶραϊῖο, παρά 
9/8ρ λεύσσειν, Περίταγ ἵπ Ρμοεῃ. νι: ῶς46ν 
πάρα γ3ρ στε)άχευμ" ἵπ δορὺ. Έλεος, ν. 
796, 0ν Υ3ρ οἰμῶξαι πάρα. Οεὰ, Τγτ. 
Ν. 1247. τῶν δὲ πραχθέντων τῷ μὲν 
"Ἁ λγιστ) ἄπεστιν, ἡ γαρ ὄψις οὐ πᾶρα. 
"οοθίτα ποίῖγο νοτ[α παρην ὄψις" - 
«ΛΙοΠ απγίδιις ἀπίακαἲ ρεγε ἱῥρέπηις {προγ- 
ειπα. οπές, παρά 9/Αρ λεύσσειν, Τα 
Ῥταξ/εητία :εοπιμετ  Ιἱεεὲ τί. σᾳζαπετᾶ. 
Ὀσμομα[ες: οὖκ ἆκοι ἔτι γιυὠώσκομεν 
τὴν συάφορᾶν, ἀλλ' ἔψει καὶ Λείρᾳ.. Ρδί- 
1ο [μάκει ρ. 1021. 6. ἄδει ουκ 
ἀκοῇ µώοώ , ἀλλὼ καὶ πείᾳ. “Ειτίρία(ς 
1 ἼΜεάεα νειρᾶ ν. 654, 55. ας 

ες 



ΙΝ ΕΝΕΙΡΙΦΙ5 ΡΗΟΕΝΜΙΦ6ςΑ5, 

[Πες εχρἰῖσαι: αὐταῖς ὄψεσι ὁρῶμεν, ---- 
καὶ οὖν ἐξ ἀκοῆς τοῦτο µαγθάνομε», οἱ- 
πι] ππαπῃ (αἱΙπιαεβί ος Τη, ἰτ ΕππεΠ- 
ἀεπι ἀερίαναία, ΡοπᾶπΙ εκ ΒΥΠΙΠΟ {η 
Τε]. ν. Τζο 18ο. 
---ο ------ Ἰδὼσι δὲ πίρνα μαρπὸν 
Γείτονος αἰθομένοιο καὶ οὐκέτι μοῦνον ἆ- 

κουμ. 
που αὐυ[μτάς «έορραπις 1π ὀκουῇ νετ- 
δα οτσα(άῖε [πρααάεπάμίῃ . νεὶ πύ- 
θωγται, νεὶ Απιί]ε: Εοτίαπ αἰ διερβα- 
πο ἱοσσταπι οδ]ϊσίεπε αοετνήπι, ἴπ 
αυαἱρας νοιρα (παπι ρειηατοπτάσς 
πιοπιοΓες αμίεια 7 τραπί, {Τι βΥ0: 
αἴηπις αγἆεί Ὀεαίεροτ:, 1 εἰτόνος αἰθομέ- 
γριο Οα]]πιασλοα ϱοΡ{εΡαΠΕ, ΠΟΠ {Οἱ11- 
οἴιαπάα»Σ αμα πμ Πα, οοπππιοάμπι 
εοττ]αὶ Ροῇο νἱάευαπτμῖ: 
: -----. ἴδησι δὲ πίόνω καρπὸν 
Τήπογος αἰθόμενον, καὶ οὐκ ἔτι μοῦνον ἆ- 

κούμ. 
επρετίαιητ Ιρ[επιει βρτίσο]α, αὐοά αἲ 
Ἱο[ιρις ΠετΙ {ο[ετα τ8η{άπῃ αὐάΊτα ΡΕΓ- 
«δρετας: οἶδεαί [1 οεμ]ί, 5 πο 
αιιάϊαὲ /ο]ηπιοίο. Ηἰδ νετ]βπη]άἶ- 
πεπι οοπο]]ιάΠε, Ίοευδ ποπ ῥα[τη, 
Οοπνεπίεπεῖας ετῖῖ εχοϊιαΠο μις. 
δα Εωτρῖῖαε (επτεπιῖαα πο ἁἲ[Ππηι- 
116 ΄αυοραεῄίσο» ν. τ04- ὅς ΄οᾳᾳ. Βο {ε- 
ρηταυάρς: (1) ᾽Αλλὰ τᾶδ’ ἤδη δώμα- 
τα λεύσσω (ὁ) Τῶν δἱκορέων (αλ) 1ἰαί(- 
δω): µελέὰ, πῶς. ἂν ὀλοίμην (4) οὺν 
τοῖςδε τέροις (5) Γον ἐς ἄδην πατα- 
βᾷσα τπίβΒ , αὐαα πο Γοττο ἀειίπετε 
Ῥοβστ , νοςμίᾶ» σώματα τῶν εἰχομέ- 
γαν,,.ἵπ Ἔποευ. ν. 1556. ΤΤοµ/Π ν. 
σοι. ὃς αἲἲθῖ σώμωτο, νεκρῶν., Προ 
Ἴσοο ἀῑσυπειι πτώματα 2εκρῶν' ἑαφδ- 
Φετα Πμ]ιο {τεςαποπεης Ἡ ταμ[οίς στώ- 
ματα ἀϊσμπιυγ ὃς πεσήµατα Πιηρ]ίαῖ- 
ες, αμα, πτώματ», μἐκρῶν., που. τᾶ- 
ΙΠΟἩ » «Ην οἰςςῖς, Εὐήγπίείως ἄἡρΓο- 
Ῥὸς ῥ, 164. τεμ επι νεκρὸύ Τιβέασν 
αἱ νῦν οἱ ὁ ἀρχοίοι ζω, ὀῥὐτὼς, ἄλλῷ 
πτώματα νεκρᾶν., ὃ οἴκωνν ὉουΕ. Ἔμέρ. 

Αυζνοία ον. ὅσᾷιν δδ. το τοςς 1ρὰ 
εἴι 1 δωήρίμες Πάαιὼς. ΕρΙο , οδςς 

ο δι η 
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τίαν αἰῶναω ατεὶρῖι Ειη[αιὐίης Ἱπ 11. Δ, 
Ῥ. 182, 98. οὗ μόνου ἀρσενικῶς, ἀλλα 
καὶ θηλυκῶς ὁ ῥηθεὶς «Αἰὼν λέγετλἰ τρᾶν 
γικώτερον: οὗ». σκοτία» αἰῶνο. 

ΜΟΝΟΣΤΡΟΦΙΚΑ 1 Ἕλπουαια 
Μοπο/[γορίιες σοἷα {οεροπτητ {π Εάά. 
υπυήι ὃς οααἁτασίπιας ζἰποίμς, οὐ[ο- 
συυτας Οοαἱοϊίνειαβο, ΡτεείοΓεα ὁεῦρ- 
Πα[ξαε πιεϊτῖου » ΠΟΠΟΠΤΟΡΊΕΠ Ίη {ἴγο- 
Ρας οοπιιπη(Ἁνίε» ὅτι, Ρτο 41. Πο- 
Βῖδ ετω]ῖε νετ[ας σα. Κἰπρίιπι Ἰπτετ]πι 
Γααυδπηάνς ἆμπι Βὶ5 αἰωπάς πονυπα 
ἵαπιεῃ οΡοςΙα{Ε5, 

«9. 1491. 1 Οὐ προκαλυπτοµένα βὸ- 
στρυχώδεος ο Αβρὰ παρήΐδος,]. Ουοᾶ 
Ροίῇε εῆε ἁ[αὶ, πΙΒΙ{ ενα! ροτέης ες 
πες Ἐ]ον. 0ο. ΓοἩριυῖα ς οὗ προκα- 
λυστρµέα» β. οὐβρῷ πάρῄήΐδος"  Τεἴ- 
ὀεπ[ός Εάῑπίς οοπείπιΏτ, οἱ Ιτητα 
ζωής ογταομ(αβυπῃ ΟΜατυπῃ {οτιδίε 
αρυά «4ἱ8εΏ, τν Ρ. 4. Δ. δ. (1εατεβίςρ 
εὐτρεπίσᾶι στιλίδία καὶ παροιµίας εἰς ἔκα- 
στον τῶν ἐν τοις δείπγοις παρατιθεμένω», 
εἰς μὲ τὸν ὑχάον., "Ἠκω λιπὼν Αἰγαῖου 
ἁλμυρὸν. βο8ρς" (Ππϊτῖεπι εβ Ττοαάιίη 
{υτὶρ. ᾱ- Μεπαπάτο ἹταπΠαππρεαπη ἴπ 
Νομε]ετΗΠῃ Σ) ---, εἰς δὲ τὴν ἆπο- 
δεδαρµέγην ἔχχελυν, Οὐ προκᾶλυπτοµέ. 
γα. βοστρυχῴδεα" (4[αμύδοπις,. Ὠπίας 
ῬποεπιΠατηπη. Ιοςὶ ΠΠΕΠΠΟΤ, πο [οτῖ- 
ὑεγὰυμι Ποπμ]ε βοστρυχώδεος" ΙΠΙΠΙ νῖ- 
ἄκδατατ θἰέεγαῖη -ᾱ- ΟδαγΠο ῥτο]ατυτη. 
τπτ ἄβρὰ παρηίῥόε, όρδοεἰἑ Πιητ Τρ 
ΛΠεΙς, νι. 701. μαλλκοαὶ παρεια)ὶ γεα-ι- 
ρε”. απ ες. Ιατεθοῦτ {π' Εγοιῖσο Ρμαν- 
εί Ῥ, :δο. Ὀ. ΡείΠ. Μανέ Η]απῖ- 
παν] Ἡ. [ων τν ο. ν ΕΩΙῥ. Πείς- 
πα ν. 378, ΝΗΡΙΠυΠΙ πιειποτας ὅτα- 
λέχωο γένὺν" Ιά “ΕΙ ὧβθρα πορῃϊδός» 
Ηε[οάως "Ἠ, καὶ Ἡ.- ν. 517.. πιεπηϊπ]ς 
παρύενικῆς. ἁπαλόχροος. Όπο τε[ρὶοῖς 
Ριματευ. 4ὐ ΟὐΠΙΟΠΙ. Ρ. 56. Ἑ. τ8]ε 
εχΊπιῖε ἀἰςεραῦιυς ὅβραὶ παρθένοι: 4ὲ- 
Ἰουθίας αριά «1ΐδεπ. χι, Ρ. 528. ο. 
ἁλιδών τε πλέκαμθς ὥστε παρθένις ἆ- 

θν οας ο ντ 
να 
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Ὅς. Τ105. ἆ. Οὐδ) ὑπὸ παρθενίας τὸ 

ὑπὸ βλεφ τοις 4 Φουις ἐρύθημα προσώ- 

που σ Αἰδομένα,, Φέρομαι βάμχα νε- 

κύων,] Ἑασπε [επισπιίατῃ εχρε]πιᾶς 

ουπι Φομόιία[α., οὐδὲ πρέπουσα παρθέ- 

ρις αἰδῶ ἀγαλαβοῦσα ἐκβακχεύω": [εὰ ἵπ 

ψετοίς τοππαποτ ο]ίαυῖά Ἱπρεθίτς Πῖ- 

μὶῖ πονανίε ΡγδοτεΓ νου ατα πιοζυ]απι 

Κἰπσίω, ΠΠ ϱ.οὰ οοἰο 5 Ρο(μετῖς 

Αὐομένσ Ρτο Αἰόζυμένα' µτ εΠοτΙαῃ- 

μασ ε[ῆσοτοι, [Ὀοῦπ]ε ειίαπι νετ[ας 

1π οΏοτία πο γα γεχύω»' Πιο 

οοἱο ααίπτο» Ποατί ἀῑσίειτ ἵπ δεῦο; 

µΐς, ααισιασι ετ]ε (είοπν α πμπσς 

ἵπ τωο ἱυιη Ἱεπίιςς οοιπ]σαϊας: Ο0δ) ὑπὸ 

παρβενίας τοὐτὶ βλεφόρες, .Ράοτει 

Ραρευτίς ἐπ[ιάεπίειν Πο ἄἰκετῖτ Εαηρί» 

ἆει τοὐτὶ βλεφάροις Φούις ἐρύθημα προσ: 

ώτου" φυση οῦ οσους ΠΠαΠαΠΙΕΠ ΓΗ” 

Ῥίοιπάια Γαεἰεῖ εοΙογεῖ {ο Τενετετ! Πξ- 

ας Απιίσοπο, ἀῑππ Ποη αΠρ)]η5 εδ- 

οὲ ναγσσουποσπόῖ» υ]τβιπείαυε ἀεςοιῖς 

οὐ(οιναπά!, εεπρίς, 8 ν]άε αυας- 

Το απαρίο τεξεῖης μησί 4μελης, τοῦ- 

πὶ νε] τὸ ἐπὶ θλεφάρθις Φοίνικ' ἐρύθημα 

προσώπου, «1 αὐο Ραξο εερετεΠς 

Ῥτίοτςος να]ραιτα , τὸν Φφούνικ” ἐρύ- 

ὄημα προσώπου, πο[τας ΡαϊτΙΠι Γανες 

Ἱεξορί Φςμο]ίοπ» Ῥτουτ Ἱερίτατ Ίπ 

Αρ. Οοἱ. τυὲς δὲ, οὐ τὴν ἐπὶ βλεφ{ά- 

ροις. Φοξ αἰλουμέη. «ΝοπΏυ]]ά βα1- 

Πέ Ριπεῦσε η θήπς Ἰθεμίι Μυ[ευτη 

Ἠε]νεε. Ρ. χια., Ῥρ. 477. 1 παιι α- 

επ, ἱπροπμῖ ρυάοτ]ς Ιπάϊσεπι, ΡάΤ- 

Ῥυτεισα ΓΗΡΟΤΕΠΙν Φοῦικ’ ἑύθημα πονα 

οπαόση Ταείοπο ἀῑχίς Γηρίάξς Σ΄ Γαὔγε 

τορκἰαιῃ Φούικα κανόνα Ίη Ηετς. ΕΙΤ. 
Ὑ. οἡς. παῖυς ρεπετίς», ἂτ Ποταίῃ . 6εΠ- 
τεπα ἁαρμίωγ ο αΗσ5δ, ΡέΓραυς. 

Ὅς. 1499, 7. Στολίδα κρομόετσα) ἆν- 
εἶἴσα τρυφᾶς ]. Ολη ῥεμο]ία ΡΙΘΕΡΕΠΙ» 
νοσεαι Χλιεᾶς, αἰιετὶ {εσαπάαπι Αιτί- 
οἹσπὶ παβί τος ργεεξετεπάαπας, νεῖΓι5 
μίς οτἶαπι αἀ[πὶτεῖε αραραε/ἔ!ους. ὅΣτο- 
λίδα κρογέεσόαν Εῖπο ἄπϊσεταητ 6418. 
Ομειώς Οὐ(ειν. τν 6, 111. ὃς Εν». 

Ρο τα πο ν Ῥν 

Φραήδεπη. ἵπ ζαἰ]ίπιι Ῥ. Τοἵ. ὃς. [εᾷ- 
{ο Ἱρίαπι Αηιῖσοπο Υοσᾶς ᾿Αγεμόευ- 
μα γεκροῖσι πολύστονον Ἰὰ ε[ὶ προηγή- 
τειρα) τῶν γεκρῶν , Ἱπίετρτειαο 9ςΗΟ]. 
Μετουτίας ἵπ 1 τοροἱ οὐίαςόαπι ΕΓας- 
πιεῃτο {6 Ίρ[ηπι όιποταςς ΓΙ Εθ]1οΓν 
ἠγήτορα Ψύχαϊῖς' Πο οοττῖσεπἀιη {α[ρί- 
σοι ἵπ Ετοτίσο ΡΙμίατεδί ,ρ. 758. Β. 
ἀλλ' ἠγήτορα, ΡΙΟ τη]βᾶτῖς, ἀλλὰ ϐνη- 
τὸν ἅμα" {επη[α ναουῖς. Ύειμς εμα[τᾶ- 
τοι ἵπ Πμπρίά:ς ΟτεΠ. ν. τοῦ]. σύνη- 
θες, Ἱπαιυ]ε, τὸ τιθέαι ἀντὶ προσώπων 
τὰ πράγματα". Τγηόατας Μεπεϊααπῃ 
νοσαε Όι. ν. 475. κήδευμ᾽. ἐμό' αἆ 
οππεπι νΙτατεπ ΙΠΕΟΓΠΙΑΤΙς αὉ 3νο 
Ηιρροϊγιις ἀἰσίεατ ἄγγοῦ ΗἩιτύέως παι- 
δεύµατᾶ , Ηἱρρο]. ν. 1τ. Τγίαάες ἵπ 
Ευτίρ. Ελεο. ν. 8369 ἀγδρὸς εὐσεβε- 
στάὄτευ Π]αΐδευμα. 1 Πετῖη Πο ἵη εἴμδ- 
ὁσπι Αποτότη ν. 1971. Ρε]ος [α]α- 
ται: Ὦ, πέτ»ί , ὦ }εναῖα συγκοιµήµα- 
τα, ἹΝηρέὼς ΥέγεβλΟ»᾽, χαῖρε. αυαξεθαπὶ 
ο τεσἑπτ]οίθμς πριίπις ςο]]εμίτ 1. 
(4/απδοπ. Απίπι. 11 Αἰθεπ. 1, ςῬ.. ΙΧ. 
σ---- Φοβῥοε]εα ΡἱετασίΕ, 4Ἡσεαιε νἰ- 
τί Ὠοέει ρἰυτίπια οο]]έρετὸ ΠΟΠ ἁι[Π- 
πι]ηπια., 80 Π1ἱ5 ἵαπιεῃπ ἀῑνοτία {ω0ς, 

Ὑς. 1σορ” 12 Φόω Φένος 1 Οἷδι- 
πόδα δέµον ὤλεσε, κραγθεὶς Ἱ Όε ττίοφ 
Οοάἵοεμω ἀῑνειτῇς αυ ατη Ἰεἐτίοπειηῃ Ρο" 
Γαετῖς Εμπὶρίάες ἀπρίτο πα Ἠμ]άο 
Ρο[ε εοπ[ιτμ!: πραθεις, Ὑεὶ κρανθεὶς 
νε] κρανθεῖτ' αἵματι δευφῷ. Ροβτεπιυπι 
Ῥτδερεραϊ [Ἴου. Μ{. ρταετεῖσα νείστες 
Ἀάρτοῦδτυτε Ο{αιηπιατίσῖ’, τεξεταητεξ 
πιά εὰ ἔρις ἡ σ) ἔρις, οὐ µένον ἔρις 
γέγονε», ἀλλὰ Φώος ἐπὶ Φόῳ πρανθεῖ- 
σα. Ἱεειοῇ τεπφμεπι ορΏοβεΠ 
Ὁύνῳ Φόνος κρομθεὶ , Ρτουϊ ει 1η 
Ί οἶᾶά. ΜΠ. ποπ ποπ ἀκρ]ῖσας. εαξ- 
πει ἐπείε οἰπιµἰαία νε] ᾖγπιαία. Τα 
Οτε[ε ν. 1923. τεέε βατπεί. Ῥοίαῖε 
Στέρξει τὸ κραγθέντ”. αἲ ππεηῖεΙη σι], 
Οαπιετὶ Ν. ἵ,. τ, ο. ΙΧ. πΙΠΙ] εταε 
ους Πίς Όοὰά, {οτριίς ου[{εαπεγετΗς 
Απρίωςν τενοσαπὰο τὰ πραθότ’' εἈθετᾶ 

τᾶ- 

[ 



ΙΝ ΕΥΝΕΙΡΙΡΙΣ ΡΗΟΕΝΙςΟΦΑς, 

γατῖο νο]αί[εε ἵπ Πεσυῦεε γ. 918 , υΡἱ 
Οοάΐσες [,εἰάεπ[ες κραθεῖσαν εχῃΙδεῃς, 
{εὰ τεέὶε να]ροιἨτ: γγώμην στρατοῦ 
Ψηφίν τε τὴν κρανθεῖσαν. «ΟΠΕ. ΗίρραΙ. 
ν. 66η ἃ 1145. υδί οοτγσόπάΠ!η οὖν 
ἐκράνθη πένθος, ες (0οάά. Ρατ){, 
ἅ Εἰοτ «4ε[εὐγίω Βιοπ. ν. 91ο. τα- 
τρὸς δ' ἀρὼ Ερώου τότ ἤδη παγτελῶς 
κρανθήσεται, 

Ἡς τσος. µουσοπόλο» στους» 
μὰν] Απερονςς Πο ῥρβεπε Εοὔταπι 
οὐ]ίεαπι ταπαΠα[η ε [Πα ρετίορα ἀιχίς 
{ε (ω/ρίσοι: ίνα δὲ πρρσῳδὸ, Ὥτιωα 
μουσοπόλων στοναχὰν ἐπὶ Δόκρυσιν 
ἀνακαλέτομοι» Πεουε ἐπίπι ες ΑΠΙΠΙΩ 
1ασεητί ριας]]αε 1βα ροτοτας {η πιεῃ- 
τεπι νεπίτε οορίταίο. ΌὉοτσεπάμπι 
δυἵεπι ο: Ὀίττος μ2υτοπόλων στοαγὰν, 
τορίεστιν»ν νεὶ βυξίατω ρεπίαπη. 
Ῥοδταυ νοσαΠτΏσ ἀθιδοπέλοι, ἡμνοπόλοι, 
δι ΝἹουσοπόλοι ας ΕΙΙΔΗΠ ὃ- ροἱοεοπ8 
ὀκθρραι! Ἡ Ἰεμγίρίας λος 6) ν. -ϕ45. 
ΤΙολλά σε: μ:υσοπόλοι Ἱνιέλψουσι, κα 
ἑπτατογόν τ΄ ὀρείαν Ἀέλυ», ἓν τ’ ἀλύροις 
κλείοχτες ὕριλοις. 

Ὦε, ις0β. Τρισσὸ Φέρουσό γε σώμα 
τα σύγγονα. ] Οµά νοσας ΟΊαγ. «Ίγ- 
φαϊάις π Μπο]. ΟΥ ΙΓ νι ρ 5ο, 
αιιάισεπι Κἰπρι εοη}εὔ ται ὃς ἴτιμί/ατη 
1εζξίοπε , Ιαη εχα:δει εαππάςπι Ὁοά. 
1.εἳ! ΕΣ. πεσαε ωδίάσα εἰ» φυὐἱη τε- 
Ῥοτειῖτ ἵη {οἆά. Κἴπρίως: πη]]ωή; πο” 
πί Οοσἴἵσοπις ΙΠ «μω νοσςαυἱ μπι σώ- 
µατο ἀε[ε: Ἱη Α Τιειά Ἱερίτωτ  τρισ- 
τὸ δὲ σώρατα Θέρωυσα σύγγονα; ἵη Εἰοτ. 
ὅτ «απιαυτίς. τρισζὼ Οέρουσο τόδε.σώ- 
ατα σύγογα. (4ο {4 πμ]ίας ςοαῖ- 
οἵἵπι Ὀτίταηῃ. τη] σα(αίη οχίηθω]τ, Ώσπο 
τεᾶς πιητοΠε ἁἰπρίιι Ἱπόισασιτυτ. Ὦ- 
τοι αμέοπι «γπαἰάο , {9 (ωάϊσμπι 16 
έείοπες βηοταπιῖ, ῥτοῦατα, νειςεΓΗΠῃ 
1άἰτίοπυιπ Ἱεέ ος Ἔρισσα Φέρευσα ςαδ᾽ 
αἰωσετὰ σώματα" ."Παέϊγ]υπ εββεῖτ, 
{εουπΆ ση ΙρίαΠΠ Υοχ αἱμακτὰ , νΝΟ- 
οἱ επ/σ πιεφίατι ο Ἰπου]ε, τεᾶε εογτ{- 

{τσ’ 

Ρἱ παπα α ε[ῖ: πΏὶ αωϊάοπι ἴσπο- 
ταπ εἰ, Αιτῖοῖς Πομία ΄Ι ταριςίκ 
μοά 0 ποππώπουαπι Γαωίετυτί α]: 

νι, δαπι, Οἰαγκίι ἵπ Ἠονι, ΙΙ. . ν. 
537. Οταππαιίσυς Πεγοζίαπης ἵπ 0οὰ. 
Γ,εἰἁ. ΜΓ. πολλάκις εὑρίσκομεν τὸ 
μν ἀποτελοῦν κοιγὴν συλλοβὴ», 
ὁμρίως γαὶ τὸ πτ, καὶ τὸ ντ, ὥς 
παρὰ Τνρύθω, . Ἱππώνακτος τὸ µέτρον 
οὐδὲν μοι μέγα. Ὀουτίρεπάαπι, παρὰ 
τῷ 'Ῥήθωνι, Ἱ. τ. µ- οὐδὲν μοι αέλει- 
πιοπβταρίτ Βερύαε[ῖτοη Ρ. 4 19. Ρ]ης 
επιεράαπα ας, Οσπεεπα ἔοιτο Γταρϊςϊς 
Ροίετυηε εκοῖτασ!, 1 οὐίσυς ςοτΓΙρίᾶ- 
εμτ νοσα]ῖφ ππεδίηῃ ᾱς Που]όαπι αητε- 
εεφεης» εχειπρ]απι ο Ἱτορίσο τεφιῖτε- 
τεπ, ἵπ 1ο τ Ἰιομίάδε Ππαιάταπῃ Ἱπ- 
όμας, ἃταιε αὖεο νοςα]ῖς οογηρίατατ, 
ἵῃπ ϱὐάεπι νοςε ρτοκίπιε [εαιὑπίρας 
κτ, νεὶ πτ. ΟΠ νεΓο Πιέτηος 
Τ8ς βις εἰΠρῇῄη νος] σώματα. νο]]επι 
Ἰάσοπεο ποὺ αὐβτπιαῄοτ Εμτρίαϊς 
εχ-πρῖο., ουοι ουΙῃΠ Πὶν οοπρτΗσίοί 
τρισσα Φέρουσα τάδ' αἱμιᾶκτοὸ σύγγου» 
ουσ Δοβεις αὐποιανίες εαπι εκρυπαί 
Πηαί]νκα,ς πσσιε ερίπ εωάανετ ἁῑεῖτας 
τὸ γεκρὸν {εὰ ὁ νεκρές. Πκϊπϊς «εαἷα- 
Φ,τα σώκστα ΝΟςΔΓΙ: [αξρ]ης ΠΙΟΠΙΘ- 
τμηῖ Ὁ ταπηπια ἷοι, Ραπ]ο 1πές- 
πυς Οὀιπεδαο τεθε Κὐπρίι ἵπ Οὐιπές 
ὃν τταηεπηωϊανίς, 

Ὑς. 51ο. (29) Τᾶς ᾿γρίας ὅτε (ο) 
Δυσξυγέτου ξυγετὸς μέλος ἔγνω (54) 
Σω γὸς, ἀθιὸοῦ σῶμα Φονεύσας] Α 
βατπε[ῖο ΙπΙτατυ]ῃ 19 ἔχγως, ἔγγω τα- 
νοσαν1, ομοὰ (οάϊςές εεῖαπι ρταεβς- 
αντι Ι.εἰὰ ὃς Εἰστ, ἵπ Οαυταῦτίµ. {ς- 
αὐεπτῖς νοςὶς πετα σ νέτθο αὐβαεί[α- 
ται. Ἐννεξὸς εται 1Ππ 1ο. Α. Λησέης 
αυτεπι ε{υίς οριίπιο Τόςερείαι: Οᾳ4]:- 
Ρ'5 ετας Ἐννετέος αερίσπια θρµίησῖς 
τῶς  Φηρίας -αοιδου, ουὐσξύυνετον", σοττἰ- 

ρεμάωπ) Ίτραιο ριδετέτοα Ἔάσται: ὅτε 
Δυσξύγετο- ἑυνετὸς µέλος ἔγνω" Ππο πιο- 
4ο Ιεσίε οςσ'-ο|. ἵω ΑισμΠ, Ο0σά, Τυῃ: 
βεης αἴω/μα τὸ δὐσξύγετον ἐκεῖνο μαὶ ὦ- σον 
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σαφὲς τοῖς πολλοῖς. ΤΠ πὶΙ] ΤΕΠΙαΠΕ- 
Ὠῖε Πο Ἱπρεά(τι: ὅτε δυνετὸς ἔγνω δυ5- 

ύγετον µέλος τᾶς ἄγρίας ΖΦωγὸς, 

αὖτ. Π αυἱς ἵτα πια[ῖςτ, ὀνσζύγετον µέ- 
λος Σθιγγὲς, τᾶς ἁγρίας ἀοιδοῦ (Ἔκλη- 

ρᾶς ἀοιδοῦ δορὺ. ΟΞ4. Ὢγτ. Υ. 46.) σῶ- 
μ4 Φ2γεύσας. ----- 9ΡΙΙΟΒΙ5 ἐπτειεν 

[πε ίππωπι «ΑΤΠΠΕΩ Βἷς» Ἡτ ατοίίσοτ» 

2ὐσξύγετον µέλρς ἀἰχεῖοι; αὐοἳ Ιρέτα 
νοσατ ν. 1721, Παρθένου κόρας Αἴ- 
»:γμ’ ἀξύγετον' εοἀείη Παπιβεστας Ό8ΠΙ 

ἐπιοί]εξ  Γααἰμα ἀῑεπυτατ εὔξύετα, 

Εο]ογοπίς οαπτΙΠΙ εὐξύνετο) ἔνγετ2ίσι 
β23ν νοσαε Εωτίρίάος ἵπ 1ρῖΕ. Ταυς. 
ν. Το02. θρΙ/Όρ]ς περα ϱ4ΊΠΕΗ οἵ- 

η) ἀξύνετον: 1ο [εη[α οβρἰεπάμπα 

ὀτύνετον ἵπ Ἰβπος Ειτρία Ίοεο Ρ6- 

τι ᾷΊπιας «δα]ἱετίας πποπαίε ἵῃ ποιῖς αἱ 
ΤύσΤΙαΡι Ἴμας. Ῥ. 118. θμᾶς «εὈεπιιιβ 

ΟΙ. δεκπαγάἰ ἀῑισοπείαες 5εβοΠοῃ Ἰπ 

1,εἷά, Οοά. Α Ἱπτετρτοϊατητ ᾿Ασύνετον ] 
τὸ δυσκέλ-ος 22ούμενο»- δωσγόητογ. ΠΟΙΙΤΟ 

νατ(α. Δυσξύγετον Κυνετὸς µέλος ἔγγὼ. 

Φοβεταίετ ατὐἰταΏαιασ, ὀρμίηρα ἐγζω- 
ρίαν Εαἰ(το χρήσμολόγο»., δύ2Υ}ωστα µο)- 
γευρµένη»», ἴοβα «Φεδο, ἵη Ρµοεῃ. ν. 

45. Ἀαεο αἆ Ἀοεβατξ ππεηῖεπ πεςοπ]- 
ποσα νίτ Φάσης ποη οπίβς 
(εοσς, 5. Τϊν ΙΤ. Τ, 6, ΧΝΙ, Ρ. 431. 

κ ΤΙ δύσγνώστα νε] δυσξύγέτα ἕυν- 
πτὸς Ππτε]]εχῖς Οεάίρις. Πίου Ο0τγ- 
0/8, Ότοι, Χ. Ρ. 151. Α. τὸν Οἰδίπου» 

οἱ Ελληνες οἵονται, συνετὸν πάν. 

τω» μάλιστα, µόνον λῦσοι τὸ αἴ- 
2ίγμα τῆς ΣΦιΥΥός- Αἰεαεις Ερίρτεσι» 

πιβτορταρµας ΑπΙΠΟΙ. Τ11ν ο. ΧΙΣ» 
ερ, 10. νι 8. Νὸον Σφηγὸς γρίφους 

Οὐίπους ἐφραςάμη». ν. 10Ο. Φέγγος μὲ 
ὄνγετοῖς Οποπίαιη αἆ πιδηυς ε[ῖ 41δε 
Ἀαεις, Ίος 4η16άδΠη Θοσἱεοτα!ῃ αέβ- 
5π9Ρο» ααίδιιφ ὀυσζύετα Ίοαμεητες 

Ὀρέησες αὐρεί]σπεωτ: νεημθυς ε[ ὅς 
οὐ πιυηίτα Ῥογατ[ῖς Ιοσᾶς οἱγαξ]ζ1 Όο- 
πιὶςϊ Ε.. ΙΧ, Ρ. 382 6. οὐ]ὰ5 πι Ιππῃ, 

Ἱερευταῃ Σιν, Ρ. 65ο. Β. 6. αἲ- 
Ῥοποῖῃ: Σ9:Υ᾽ ἄῤήτγ)ν οὗ µάγειρο» εἰς 

τὴν οἰκί» Εφ’ ἁπλῶς γὰρ ονδὲ ἓν, 

κα Ρ ΝὉος' ασπταιοσι ντ. 

μα τοὺς θεοὺς . 'ΟΣ” ἂν λέγν., συνίήµω: 
εοοΕετατὺτ 4ἰεχιαίς ουίουτα ὅὗσις δε ἵπι 
Ίπτερτυπ, Π Ροτα. τε Ιτυαῖυτ Ε. ἄν 
Ῥ: 441. Ὁ. ΟΑπακϊ]αδν Τ, ΧΕΙ, Ρ. 
τσὸ. Ρ. Σφίγγα Θηβαίω δὲ πόσαᾳς ἐ- 
στὶ τὰς πόρνας καλεῦν, -Αἲ λαλοῦς' ἆ- 
πλῶς: μὲν οὐδὲ, ἀλλ᾽ αὐίψμασι τισ» 
Ρδυἱο Ροβ τεβτυεπάμπη : Ἐῆ' ὁ μὲ 
γγοὺς ταῦτ’, ἀπῆλρεν εὐθὺς, ὥσπερ Οἱ- 
ὀίπους, { Οὐδ' ἰδεῖν δόξας ἐκείνην σώζε- 
ται ὃ. ὄκων µέγος. ΕεσιβΊπιε Πρίησεα 
Οεαἑροᾶϊς α Ογουίο τεροβτυπῃ Έχς. Ρ, 
861 . Ιπ{ε]]σίτει αἀπιούάαπι Ώος Γποα 
{εαυεπιία ππυίαπτε: Οὐδὲ ἓν λώσας ἐκεί- 
7Η» σώζεται δ’ ἀχέων μένος Οµἱς Ε8- 
τας ἀχεω» ἵπ Οοπῖσο  απὶς ἵω υπῖνει- 
{υπ δώσως. ἆαπαρ Ἠδεσσ]ηο Υ]γὶς εχςί- 
4ετε Ρηπιδγ]]ς | 

ὃς, 1515. (τίς) Αίματος ἁμερίυ Ἰ 
ΟΠΠ Ιεσεθατυς τεέτων Δύ αἵματος ἅμε- 
ρών" αποὰ Αὐποις, Ἱηεετίασι ὁ ϱἶ- 
Ρας’ Φοά1εῖοις, τερο[αῖτ», ἴ εἰάεηίεφ 
6ὐοᾳυε ῥισείετώπτ ὅς Έαηταῦ, γέσω»ὸ 
Άέματος ἅμερίου, ΆΒαγπείις ἵαπ απο 
Ἰοσαπα. ον υἰάείμν, αἷτν «εδοίία[ἔες ἰε- 
” ίρε Διῷ σώματος ὀγθρωπείου 
. Φιοά απε ῥγαεετῖεΣ” ρταεταἰ ντ 
πααιε Ρεπιπες Ιεέίοπεπι ἸἨοτετῖῖ 
πιερἀοίαπι: π]ῖσατ επίτη Ί]]α Βαγπε(ί 
πὶ οἶίπι νυ]ραεῖς ἵΠ δεἠο]ῖο: τίς ------ 
τοτούτων πλήθος κακῶν ὑπέμεινε -χὶ λύ- 
πης ἐπλάγθρωπύου σώματος» τὸ γὰρ Α»- 
θρωπείου, ἀντὶ τοῦ ἀνθρωπίνου. πε δα. 
Σετ 4ἀοααε ἀεσερεταπῖ: ν6ΤΕΟΙ πε 
πΕΙ αιἱς Τύοπιαπε αρ. εχοῖτει , Ὠα- 
Ίηίαυε ας Ποτμας Ἱπνοτιεπάαπι ο/{εΓ- 
νασοπεπι : ᾿Αγθρωπίνη Φύσις . οὖν ἂν- 
θρωπεία. νἰεῖες ἂνθῥωπώη» Φύση ἀικ]ε 
Ῥίατο, {εππε] ἁππιαχας ποβτ]ς ἵπ Εάά, 
Ῥ]ωτοπίς ἀγθρωπεία Φ. τεροΠϊαγ. 
5εά Πος δεπο]ίοι Πε Οούεασ ΛυρυΠ, 
εσἰήθεσαι επεπάατῖαςΣ τίς ὑπέ. 
Μευε- πακῶν τοσούτω» πληθος καὶ λύπης 

ἐπὶ θθρωπίωσώματ;; τὸ γὰρ Αμερίυ, 
ἀγτὶ τοῦ ὀγερν" Τὰ εἰ ὀλθρωχείου. Ὠῖπε 
ειτοτί5 ΟἱΕο Ιπαηἱξείτα, γοσειη ἁμερίου 

σοιο» 



ΙΝ ΕΥΕΒΙΡΙΡΙ5 ΡΠΙΟΕΝΙΣΟΦΑΕΣ, 

οοπιπηυίαπ!1φ ἵπ ὠνθρωχίνου:. ΒοήριΠῃ 
ετεζ]αϊτ ὦνῆου" --------- ἴππρεηόα {απε 
Ῥτοευ] οπιπί ἀὐδίο: τίς ------ τῶν πά- 
ροιθεν εὐγεγετᾶν ἕτερος, αἵματος ὁμερίου" 
σης ὉΕΙΕΤΙΗΤΗ ποβΙ ζωη ν Φιξ ἀμέίοτι Γζ- 
φ!ῖ ππογ]αί [απριΐπε ογείιςΣ [μρτᾶ Ν. 
192, ἁμερίων γέννα, δ)ΙΡὶ φένες ἁμὲ- 
ρίων., τὸ ἀνθρώπειο» γένος" Ἠοπιίμοβ 
«ἰευπτΙγ ἡμέριο ὃς ἐφήωεροι., οἰἶνετ- 
τες οεμξ ὑπ απιπι ει: πιοππὶπῖς 
δορῥοείες θανάτων δι ἁμερίω» ἀγθρώ- 
πω, ΑΟΙΡ. ν. 798. βοο. ἐφμημέριοι ὃς 
ἀθάχατοι Πππῖμτετ ορροπυπευΓ ἵπ βΡΙ- 
ἀοπεπί Ίοεο οριὰ “ῦεῃ, χῖν, Ρ. 641. 
Α. Ποππυ]]α ἀεῑῖς Ῥωηπεί ἵπ Γωίρ. 
1ρ]ήσ. Δι], ν. 1341. Πε]ΟΤα (Οα1ᾷ- 
Κετ. ἵπ ΜΗ. πιοπίη. ανν ὃ. ασ. 

. τσι]: 3. Τάλαυ) ὡς. ἐλελίζω"] 
«στούύμς ἐλελίζω 18Π Υεζερυταῖ, ἵὈ Ιο- 
οΙῃ να]σαιί ἐλελίζε, απικαΙσα Π]αἆ 
Βατπεβις ἵη 0σά. τεροη{ ει Οαπταῦσίς, 
ἐλελίζω ἀπο 4ποσῦε 1,εἰάοη[ες ρταεῦεῃτ. 
«Νε! Ίοπας, Εεπιεπῖ ]ω(εθίαο νε 
Μἰταπά[πὶ Ρτοργῖης , Εοσῖε, τπτ {6ᾳυεη- 
τα Ἑτασίςο νεπίτοπε 1 πεπτεη: ἵῃ- 
νοσαι ἵρ Εωγριας Εε]επα ν. ΕΙς. 
«ὐοτῦς 1ὰν ἀριδοτώταν ὄργιθα µελῳδὸν, 
᾿Αηδόα δακρυέεσσαν Ἰλβὲ διὼ ξουθᾶν 
Γενύων ἐλελιζομένα θΘΔἈρήνοις ἐμοῖς ἕνγερ- 
96 Ἠαεο οὔνογ[βῦαπτυτ «πὶορθατὶ 
Αυπι Έρορα Ιη{οἰβίαπι Πο Εοοίεθατ ἴη 
Αν]ίοας αὀ]οσμειτεπι ν. 209. ἅς. Χύ- 
σον ------ νόμους ἱερῶν ὕμνων, Οὓς διὰ 
θείου στέµατος θρηγεῖς «ὃν ἐμὸν καὶ σὲν 
πολύδο-ρυν "Ίτυν Ἠλελιζομένή οιεροῖς µέ- 
λεσε 1 έγυος ξευθῆς: Ὠφ ος επίπα Ῥοΐἵτεπια 
4μο. Πο α /[εφιεπιίοῦς {εραϊδηᾶα ν 
ευ Ργαυσεθομτίος αὐτεπι εἰς ΙΠΠΡεη- 
ο πιαπίξοίται Ετίρίάαε ]οςμβ. 

ὃς, τσ18: ο ------ 14. Τίς ὅρ' ἕρ- 
Ὕις, ------ (15) ἈΤογομοτορὸς θόύρμοῖς 
ἐμοῖς (13) "Άγεσι σὐνωδές; ] 'Ιαηβὶ 
σετ πεθπεαπτ πο οορΏ]. νους 
ἀδυρμεῖς ὄχεσι, πεδαπι «υπι ζΙΠρΙο 
[μαϊιπα νογεῖ: ππεῖς εἰπ]αίδις πι(εγ : 
Ἱφά. ρῖοτα Ῥιπυπα εχιραππαδ: 1π.τ 

419 
Γ-εἷα. Ἱεβίσατ τίς ὅρ ὄρρις" ἵη αἰεοτο Ας 
πες ποῃ ἵῃ Οαπταῦ. τίς τ’ ἄρ' ὄργις: 
παπο Ιεξίοπεπι εχρτϊπιϊ οιγανῖτ Άαγ- 
πεβας, 1]απι Κἰπσίησς [ῷὰ ἰής ἵῃπο- 
ας ἱερεπόαπι {α{ριεκευτ: τί ὧτ, ὄρνις" 
1 εί αυίτ πε πππίτηε ρτοῦαῃ-« 
ια. ΊΤϊΐς ἄρ ὄρις, φμίε ϊαπάσπι αοῖς , 
} δρυὸς , ἢ "Ἠλάτας ἀχροκέμοις ᾿Αμϕὶ 
κλάδοις ἑξορμέο: ἰΠ Πὶς Ρτίπιᾶπι νοςι]- 
Ίαπ ἡἢ} τος ἀπάιμπ απις Κἰπρίωηι 
Ίαπ1 τεροίµετας» αυαπ Πδτί αάοφια 
Γιοιάεηίες ρβερεητ ὅς Ε]οτ. Εωρίάες 
ἵῃ Ηείεπα ν. 1. ἰπομίαηι σλῃῖς 
ἐναύλοις ὑπὸ δενδροκέµοις. Ν]ουσειε καὶ 
(άκους ἐίζουσογ. ο0βὺ. Οεά. ἱῃ Οοἱ. ν. 
664. λίγεις μυύρεται --------- μάλιστ 
ἁηλὼν Ἁλωραῦ. ὑπδ' βήσσαις, (αι. 
Σχινν ν. 1. Οαἰέα «ιὸ ἀθίβ Γα]π0- 
Σω εοποϊπἰέ γής «]λαμίας, αξηρ- 
ζέ Γαἰα ϱεπίεη [γί. "[τνν γ΄ ὀλρφύρε- 
ται Ὄρνις ἄτυζομένη. «υὐρό. Εἱ ν. 148. 

Εοτ[απ ααααπάο νείρυπι Οι.- 
4εκ βάε[ίοτ (αὐπρ ΗΕ ταρίε, νεί ραιτ]- 
οἱρίαπι » αὐαοά ἵΠ Ιοσυπῃ νοςίς "Άχεσι 
οο]ο 13 {αεεεάαι. Έναπε, οαίριας σο- 
Ρυία ταπίωσ νἰάσατας Ἱπίεεγεηόα : 
δδυρμοῖς ἐμοῖς' Α χεσιτεσυγωδέος---- Ν0- 
σεἵπ μοομώτορος οο]Ό 1ο ε 0ο. τε(]- 
ευ Εἶοτ, ΔΑ ᾖίπρίμηι Ιδαἳε ϱ22ομά- 
ταρ Ἰῑο Έμετατ α ρἰαιίσαυε ναἱραιαπι : 
μογομάτερος ἀεάθιαπι Πἰώις, ὃς ἵπ ια- 
ἵτασιε ΒαβΙ. Ποιισείας: ος ετατ ἵη 
(ηιαῦσι ὅς η 5 1 εἷά. ἵη Ἀἱισγο Ἱερα- 
Όατατ μονομητέρος". ΚΝἰηβίις ε Οοά. 
{18 τεοερίτ µε2μότερος' Ἠπὶς αθηιε 
ας τε]ουῖς {ρία ἀῑςὶ οἵεάίταγ αΌὶς µογο- 
µάτερος, ᾖτἰσοία νεὶ οτραία ππαϊγο. θεά 
Ύυας ταπόσΠ αν» ὃς ουί Λἰγωπάο νεὶ 
Ιη(οἰπία ν οποιροάο ἀεπίαμε (ταςςσ ᾱἷ- 
οἳ ΡοΏετ ὄρνις μµονομάτερος» ΠΙΝΙΙ πη- 

τις: Τρία [ας ἰασες {Οτί6ΙΗ Απιῖρο- 
πες Λγυαξα Πιώγε, μοντμότωρ. ---τ-- 
βοῄο]ία[ϊες: ἸΜονομάτωρ» ἡ μεμ2νωμέ- 
Σ4 τῇς µητρές' Ἠμία5δ βεποτίς αωαεβαπι 
“ὐτό[ορίο αειὶβῖε απ «491εῦ. Ρ 8ο τα- 
τίοία ρτοεΏεητ «4ε/εὔγ]ς Ῥτοπι, ν. 401. 
σιδηρομήτορα ,.Τυευοιίς Εἰά, ν 111, ν. 
ομε 3 11. 
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14. ἱομῶτορς ὀμνόν' Ρἰετόηις ποῇετ 
προπίοίο ς«οιβεῦαϊ λιποµάτορα’ αμοἀ 

: εἰς η ερῖρτ. ΑΠΟ]. Εν ο, ΧΧΗ, 5. 
Τννάσά:5 /εβεΟτιΣ λιπετήγορας ἀ- 

χὶτ ἵπ 9σμο]. αἁ {ἱρ. Οτεβεη”» ν. 
949. ---- ῬΥιμαΡοτεῖς ἡ τετρᾶς, Δἱ- 
µάτωρ, ΤΙΙπετι ὑζπατίισι Διομότωρ 
ἀϊσ-υαιιτ, τείτο ΛἈ]εοπιαεῦο ερµἀ Ῥβο- 
γίήπι ΠΙρ]Ιοιῃ. ϱ. 938. 22. ἅ Ρ, 9395 
16. Π8ΙΠ Διομώτορς {ομὈεπάμΙἩ  ΒΟΠ 
τι εις η Ώεῃ. ΡΨΙΙΠ. Ρ. 94 
Διοσμήτερα. ΠΗεβεδίιω αομθῖ τερεΓᾶ- 
τα Ἱπουνομήτορι. Νοῄῇτο Ίοεο Ιοςι- 
τοπία Ίσποταῖα Κίπρῖο νεπι/[ῖςς τεπε- . 
Όνας οὔιάῖε: Απτίροπε, τίς ἄρ', 11- 
ααῖτ, ὄρνις ἸΜονομάτορος ὀδυρμοῖς 
ἐμοῖς ----- συνῳδέὰ: φψαέ πάει αοῖς 

οπεῖς πιωΐτε ῥγὶωαϊαο ΙαΠιεΠΗΙ5 εὐπείπες ἳ 

ὀδυρμοῖς ἐμτῖς µονομάτορος, Ἰ8 εἴῖ ἂδυρ- 

µοῖς ἐμοῦ μονομάτορος. Ρτοποπι]πίθης 

ΡοΠε[Πινίς Πο θερ]ίνος αάἰάηεετό Τ14- 
Σὶαῖ ριαε[ετεῖπι πὀθπποτυπῖ. δοβῥοςλες 
ΑΙ. ν. 1934. Τὰ σὰ Κράτη θαώτος. 

Ἔ]ες. ν. 1496. τουμὸν Φρενῶν ἔνειρον. 

Τγτοσἡϊπ. ν. 788. Ἱὸ σὺ µένης δώρη- 
μα. ΡΙΗ]οᾶ. ν. 1123. τῶν ἐμὰν µελέου 
τροφών. Οεά4. Ἐγγ. ν. 1399, 14ου. 
τοὐμὸ οἷμα πατρές' Οεά. 10 090). 
ν: 416. τὰμὼ δυστήνου κακά. δειρῇς- 

{ο [βίος «1ε/εὔ]μπι ἵη ΛΡαϊΠ. ν. οἱ 6. 
"Τὸ σὸν πάδ’, ἄναξ., Ἰλίου πορθήτορος. 
ποῦ, υἱ νυὶραίυσ, πορθήτορα. «4660. 

Τὴεὺ. ν. 6ο. ὤμὸν Οἰδίπον γένος. Εμ” 

τἱρἰάες ]ες. νι 366. πέσις ἑρὲς τῆς ᾱ- 
ύλίος. ΛΠΑΙΟΙΩ. ν. 107. [καὶ τὸν ἐμὸν 

µελέχς πέσιν "Έκτορα. διρῥίις. ν. 932. 

τὸν ἐμὸν µόχθον ἁθλίας" ἂς 1ο βαι[]]- 

τετ Ἰοζαΐα ΡΠοεΠ. ν. 1ο. τὸ; ἐμὸν ὦ- 

δίνων πόνογ Ώοηπυ]]α εο]]ερὶε Π. δίε: 
Ρύαπ. ΑΡΡ. ᾱὲ Ρ. ΔΑ. Ρ. 172. Τ αΠΠο- 
τµπι» ΟσταςςϊδπΙπῃ Ώμος Γη απ ν 

Ίοσα ριοτα]ίε αΤατίπι 1, Λο. Ηείη- 
βυς αἲ Οσἰᾶ. Πετοίά. νι ν. 45. ΜΙ- 

τοτ ἵπσοπ]οβ/αιαπ] ΟΙσμιῃ Ιπεαξξησπι 

ῬιαετοΗ Πο Πετοῖά. 11, ν. 81. «Ύ4ἱ 

ππρα {ε[ρεζῖῖ [επίας ειΊτ αεςοἵ)- 

πηοάαιίος, Π τεροπᾶ(ῶχς: «4 πιεα ἆθ- 

Απο ππτο της πιουν αφ; 

βεξῖαε Γιρίωπί εοππιὺία Τύγαεεφ. {8 
ἀε[ρεξατι ΡΗΨΙΙἱ Ἠπο Ρ3ἵ{5 ομωἩ Αιὶ- 
θάπε οοπιραται α ΄ΓΠείεο τεᾶα, Υ. 
76. 

ὃς, 1σο8: 1ο. Τό) ἐπὶ πρᾶτον ἀπὸ 
χάαίτας (20) Ἀπαραγμοῖσυ ἁπαρχᾶς 
βόλλως ]  Ὀ]ώπιαπ ρο[οῖε νειίις Ρίο 
βύλω, νεὶ βαλῶ, φαοά αἵαι ἵπ ἰὰάᾷ. 
Μἰπρίππα Ῥρτίοτίδης: Πο ᾳαθαιμε σπα- 
ρογμοῖς α Οοαϊείδις Ιείφειῃ ἵῃ σπαραγ- 
µοῖσιν Ρτουὐμχϊτ» Ρτουιτ! ἆπο Παβεπε 
Ι,οἶὰ, πρῶτον ο Ρατιβηῖς ᾳΜΙΠ τεσερίθ- 
{οι Οτο, ου πρῶτον τα]πετειηι]ς 
εαυ/ας ΠΙΠΙ] εἴ86Ε. 

ὅε, 1524: 01. Ματρὸς ἑρμμᾶς ἐν δι- 
εδυμοῖσι (92) Τάλρκτος παρὰ µαστοῖς ,1 
Απιε νη]σαῖα » µατέρος ἐμῶς ἐν διδύμοις 
Τάλακτος παρὰ µαστοῖσι’ Πς εχ (οαᾶ. 
οοιτεχίε Κἰπβίης, εξ Π]εῖΤο ὀεβρηα[ο 
το[ροπάςετεπῖς ματρὲς ειῖαπ εται Π Α 
1,εἷά. µαστοῖς, ΊΏ . ἵπ ΠΙγοφΠο διδύ- 
µοεισι.. δεὰ Πὶν ΠΟΠ τπῖῃης ας Βγίίση- 
π]οῖ ποῬίς οκμίθεπε Ιπιροτίυουπι Ἱ]- 
Ίμὰ ἐν, αὐοὰ Βαλεγίο ἀεΙεπάμίη νιὰδ- 
ὑσιάγ.. Κεξο Κἰπσἴμι η ποιῖς 1μά]- 
ε6/Πε σεηίεο», εοιτίρεπίετη: ἸΜατρὸς 
ἐμᾶς Ἡ διύµοισυ Τ, π.µ. (εᾳττΏτ οηῖπι 
(24) "Ἡ πρὸς ἀδελφῶν (4) Οὐλόμεν) 
αἰκίσμωατα δισσῶν» υἱτπιαπι νοσεπι , ΡΓΟ 
γεκρων τεροβταπ , Αἱπρίο ἀεῦεπιὴςς 
εαπιάεπι Ποτί οααοςυε 1,ο)Φεπίες [0ρ- 
ροάιαπε, ἵπ (οὰ, «οτε (απιαῦα. 
τερογιαπ α Ρίετο, Εοι[αη ἰπ αἰῑῖς α 
Κἰπρῖο. 

Ὑς. 1590 28. δεῖξον Οἰδίπο- 
δᾳ (29) Σὸν αἰωνα µέλεο»,} Ιαπηρίουῖη 
οιἶαιω ἀἰπιειταπ εβεοΙΠεµι ἵω. Εά4. 
νυίβατα: Γεραιὲ δεῖξον Ολίπου: τεξθ 
(ΠΕΠ ο Φομο]ῖς ἅ ΔΙ, Οαπιαῦτ. α]- 
τεΓαπη ΓΟΥΠΙΕΠΠ τενοσαν]τ ᾖατπε[ης ν 
οὐ σπι Παβεηί ειίαιΏ 1 μεἰάεηίος. 

9. 1591. (ὃς) Ἕλκει µακρόπνουν 
ζωα». ]. Οταππϊπα]οί τεσςηίο]δ, µα- 

σος κρός 
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χρέπου» ζωᾶ» εχρ]]σαηιίς, ομέτοσίταϊα 
πο ἀεθωεται 1]]αά ο Βατπεβο τοοῖρι : 
Ῥατπεβωα ἴαπιεη Κἰπρίις Γ{οοπΗις 
ες πιΠ Εοιίβπ Πίο Οο-ἴοἷους οῦ{ε- 
ουπάθβΠτ: ΠΑΠΙ ακρέπου) α]τετ ετἶαπῃ » 
Ίσηυε οριῖπιαδ, [.εἰά, ριαερεῦας: μᾶ- 
κρόπνσυ» εχμίυεπι Ε]οτ. Οαπιαῦγ. ΙΓ. εἰἀ. 
π» ὃς Ψεπειὺδ, οπεπι «ή εκρτε[]ε. 
Ίη 5εβο]ῆς Αιρυ[απί (οαἱςίς Ἱερίτηι : 
ἕλγεις μκρέπγουν. παρέλκεις καὶ πιχρα 

τείεις τὴν ζωη», καὶ Φιλοψυχεῖ. Αιτί- 
Ρε ΕυΠρ]άσα Η. διερὂαπιῳ » [πὰ. ΤΠε[. 
1. 6. ἵπ ν. ΝΜακρόπχους, 

Ὑς. 1593. Τεραιὸν πέδοι δεµνίοις (33) 
Δύσταχεν ὑκύωνς] οἱ Οοίεςκ ρταεὺετος 
Δύστανος Ἠοο εΡο αὐ]άεπι ποη {ρε 
πειεπι: Ιαπρῖ «οπιπιοήε ΡοίΏετυηί: ὦ 
κατ’ αὐλὰν ἀλχίγων ὀύσταγος- Ειπῖρὶ- 
ἄειπι ᾽Αλαίων , Τη Τεχίοο ἔοιτε τα: 
βίο Ρετρεταπι {οΠρίωπι, Πεοῦίσα 
ἀεοερῖε., αραιά αυειῃ Ἱερίτατ πιεηάο- 
(πι: ᾿Αλεῶν, πλογώµεος. 4μοᾷ Ιπῖᾶ- 
ἅυπι νἰτὶ Ὀοξῖ τεἰίαυετωσε, Εατὶρί- 
ἄειπι ἀῑςο, απία πυ[ρίαπι 1γαά πε ]έ- 
πετε πιεππ]ηῖ ριαετετηµατη Ἱπ Βωγιρίάϊς 
Ότεβε ν. σαι. 1ρᾳῖσ. Ταυ. ν. 2681. 
Ογε]. τ. 709. Βἰεο. ν. 589. ὅ ν. 204. 
υρί, Πειε ποῄτο Ίοςο κστ) αὐλᾶρ ὅ- 

λαίνων δύσταγος, Ότείες ἀιείτατ γῶν 
ἄλλαν κατέχει Νέλεος, ἀλαθων Ποτὶ 
βῄτσαν ἑστίαν. Εαπάσπι νετοῖ ΕΟΤΠΙΑΠΙ 
“ε[εζγίωτ αἀπίουίε ὃς Τυεοετέέηςς Έἰ- 
{μς ρατι ςἱρ]μπης ἵαραυαη Εαγίρίάεωπε 
1η 1, εχίοο Ριο[αῦαι Ττάρ:ςΟ. 

ο, 1σ34- Οἱ». Τέ μ’ ὦ παρθέε, 
κ------] Πσος 4ποφμε {έρίεπΙ σοἶα τε- 
Πιυῖε {9 οιάῖπεπι Ιοσίτμπασ Κἰπρίηςς 
ΠΙΠΙΙ (πιει εἀεο ποναν]τ, ΡΙΙ οαοά 

σοἶοη [εστµπη ἵω ἀπο ἀἰβτεχετιε, ὃς 
ν. 4. Οἰκτροτάτεις δαχρύτις ροίυετίε» 
ουυῃ 2ητ:α Ἱερφτείυτ Οὔτροτάτοισι ὅλ- 
κρύεσ. ῥῬιούὐμείῖτ Ὠίο 1η {εεπρπι ἔι» 

τἱρίσει Οσάϊρωπα, ως ἠυ]ας Γωρᾶιὴ ϱ1Γ- 
τε {ασετει  Ιαου]επτί ὦσπιοτις ο](]- 
πιαῦι». ῴὐππι τεόηως Εοι(αΏῖ Ρταείεί- 

ΙΡ [ες ή (Ι/ῄπιαπη οπἶ επι 1]]απα , {εά 
εοιππιοσεπάῖς {ρεξεοτοτῖοΏς ποῖπας ος- 
οοπ]ποάα(απ , οὔαπι Έπετε Ρίίοτα, 
δίαως Οεάϊροάα πωμ](ο ἔοείς αΌτο τ6- 
Πεῦσ;ς Ρτούσπτεῃ. αυαἴῃ Ηἴμαες ενς- 
πΙΠευε, Τ. ν 111. ΓΠεῦ., ν: ο1ο. Τμ 
Λεΐπιωπι ------- (Επρετ ἐπαβ(ῥεξίπι ς αὲ- 
αφμε {π /24ε Ιαἴεπίεπι, Οεβῖβοίεῃ ετἰσ. 
{5 Γέτάη, Όσας τυπι [εααῖτυτ αρα 
δια ίσμη Ξετωηποῇ {ρπῖς Ρ/έευτα ραέππα 
ἁῖαι αὐ ας Ειτίρίαϊς, ΟεάΙρυπι νο- 
εαΏσ]5 εφαγὲς αἰθέρος εἴδωλον. 

Ὅς, 15438. Ἡ έκυν ἔτερθεν, σα Εμ 
πτανὸν ὄνειρο». ] ΝΙΗΙΙ ἀῑςῖ Ρροτετατ εξ- 
Πεαςῖυς: Ιπετα ν. 1714. "Ωστ” ἕνειρον 
ἰσχὸν ἔχων' Ιὰ ε[ὶ ἄμεγηνος «4ε[οῦγΙι 
Μαραῖε, «πε ΙπτοτοιΏς, ΤΠ ΑΡΟΠΙς 
γ. 82. Ὄγαρ ἡμεράφαντον ἀλλίει. ς0ΠΕ, 
ν. 75. πο[ῖτα «ΟΠΙΠΙΕΠΙΟΤΕΙ Ο]. 1ὐτε- 
/εὐῖαι Απῖπι. ρ. 256. ΠΕυτρ]άεα Όοπ 
ἁμοῖ(ο ααίπ τε[ρεχετῖι Αροΐίοπ. Κὐοᾶ. 
11 ν. 197. 001 ΡΙΗΠεΙς, ακήριο ἠὐτ᾽ 
ὄνειρον, Ῥάκτρῳ σκηπτέµενες {υι Οεήϊ- 
Ρυς Εγὶρίᾶς, Λααι]ο [οπι]ὲ Γγή[ΐε ῥγαε- 
Τεπίαπς ἴετ, δεπεσα Οεά. ν. 657.) --- 
ν, 909. πιω τέ οἳ αὐσταλέος χρῶς 'Ε- 
σκλήκει" ῥ2ο) δὲ σὺ» ὀστέα μοῦγον ἔεργον. 
Ρε] /1ρετ ο[δως ππα, ].ηγοῖ νι. ν. 
1965. Βιτίρἰάε; Λοο]ο ορυά 
διοαειη Ε]οτ]. 6ΓοΙ. Ρ. 477. Γέροτες 
οὐδὲν ἐσμὲν ἄλλο,. πλὴν ὄχλος, Ἐσὶ 
σημ’. ὀείρωρ ὃ' ε µιμγμ2τα, 
«.6πι Πο 2έκυν ἔνεσεν, αὐῖ σετ 
ἀΙχεταῖ ἄγναρύρον. Ηε(γεδίις: "Άνορ- 
θρος. ἄτογος, ἀσθενής- Ἐδριπίοης Ο/δί- 
πολι. υοῖ Εευβτα Ν. Ὁ Ο ἀμροάϊ Πι0- 
ΠΠπτυσπάμπη Οτε[ᾷση {Η[ρισαεΙΓ: πο[]τᾶ 
Ώ8πΊΟυε πιωπΙξέβαης, 1ρίαπῃ οἴαι Οε- 
ἀἱραπι ὤναρθρ»» Ροια]Ώε ἀῑσὶ: ΡΒὶς 4:ο- 
Ύ4ὐυε Ροπετε Ῥοτοτας γέευν ἄγα,θτον , 
ως 1 Ἔτοαβη ν. 191, Νεκέων ἅμενη: 
νὸ ἄγαλμα. 

5. 1540 ----- 41. ] ἨΠοτιπι τετ. 
{αυπι πιο Βαεγίας Ἱεσεηάυηι {ὰ- 
{ ρίσαῦύ( ως: Δυστυχὲς οΥγελίας ἔπος εἴ- 

ομες ση 



.». “δςο ν ὁ στ πο ςο Ν Ἕ ς 

ση, [οἱ εὐρπο/σες: οι ἵπ Ἆος Τρίο 
ἁΓαπιαιε Ίοσυς ν. 26ο. 410 Ίπεα ϱμί- 
ἄεπι {οπιεηείᾶ τεξ ης εἴσεται]εβετειατ 
σὔασι, ρτουιί υηἱρατυγς οἵσεται. δεᾷ 
Ἠϊς πΙμ] σαυ/Δε ν]άσο στ οἵση Γο]ίεἶ- 
εατειηῖς, Πσπ]βσσπς κοµίσῃ, σε 

5ασυπᾶο νεῖ- 

εἶωπι {εφ ιοπιῖα Ώς γ]σαδαπίητ: ὃἃ πα- 
ϱῷ βάκτροις Πέδα σὸν τυθλέπου» δερΏ- 

ἐωσχθει βαετίης ἵπ Π. 
᾿ 

ἐ ἐμάχθει πόδα σὲν θεραπεύμσσι, Φ8ἰάε 
5, ἁιδίο Ευγρίάεπι Πε [οτίρβ[ε :  φιῖά 

εοπ]εᾶωτα οοτ/εφιῖ φμῖς Ροτετίν Ὁζ- 
ἀείμτ βᾳκτροις ε{ε /ρυγίκηι ἓν ε)ίείετι- 
μπι, μὶ {ἱ ὃ παρὼ 11692 στ, 48 
84 Ρεάεπι τουα «οεεπ] {ΕΡΕ 13- 
Ῥοτεσι Πασιῖς ν μὸ ει ΠπΜίΤΗΠΙ αἷ- 

ο» Τἱρετεί ” στωίώ εα]ατ ε ΡαπΠτῖς 
Ἅπε ἀαυῖο Ο0ο64, πρὸ βάκτροισιυ/ “Α 

πέδα σὲ» τυφλέποω» ϐ αταυε ἵτα ριαε{6- 
αωρτ Οοά4, 1,είά, ὅς Εἰστ. ες (απιᾶ- 
υτίβ. αἩοσμο βαγπεβις νετ/αΐ 4άατιο 
Ῥτοποπιεῃ 'Α ριαοβσ]ε, α ἄτπρῖο 0ο: 
ἀῑεὶς Κεσ. 5ος. ομέτοτίεατο τταπεροΠ- 
εστι» Ὠσης, η {αἱίωτ» οὐ σουίαπι» πο 
νετί[ως ριᾶεσεάεηεἰς υ]είππα {ψ]ίασα «ο” 

τρετειυτ.. Φαμἱετίέ φὐΙάεπΙ ποῃ ϱ)ᾶ- 
σος σοοιηπιεπ{υῃς η] Ποππίπ 5 ος ποῖ- 
Μὶ οὐ Τρίο «οπτερίε, 44ο πηγ]ῆσα 
νἰάσιατ (ταξεωτα, Ἰνοη ἄε Πὶμ]]ο (ο- 
ἀϊσασι Ῥϊετοτωππαυε {[ατειη ε[ «οη- 
{ευίας, Ἱερερίυπι Α. πέὸχ σὲν τ. 0. 
Ῥταεροβτίοπε χαρα ἵη σερὶ πίωτα, {ῑς 
ἵσοπτοι ἰεσετίπῃ 5 6 

ἔ κα οὐ ἄλοχος, περὶ βάμττοισίν θ' 
ΔΑ πέδα σὲ τυφλέπ»υ» θεραπεύμασίέτ᾽ 
Αν ἐμόχθει, πστερ, ὢ µει. 

υε Ὠπεο πβιωταῖς Πτ ἠταάυτα τεισο: 
τι: Γηξ “πογ. ἃ περι ποδα σὲν τυ- 

ΦΩλέπευ» ἄτεν ἐμέλχτείν ϱΑατροισί τε 

θερατεύμασι κ «μια /911)εγ εΓαὺ τη 1πφ 
οοεὲ [εωῖς Γεάε, 19η /οτεπώΟ Σε ῥᾶ- 
εμῖς οεεμβαῖα γίβεπάο: ἀπν]α Ἡ ΠΟΠ 
ο8 ααἶα Όταεςο ὠςι αὐεᾶς περὶ τν: 

37 

καί 

Ολοῦ πόδα µοχβεῖν, οἰτεᾶ εδεεὶ ῥεᾶρηι 
οεοµραίωπι εᾗε: ΡοτΙΠῃ ἀῑΠας Ίη πιμ]εῖς 
Ἰοᾳἱ ση! Εοτπιῖς εἶναι νεὶ γενέσθαι. πε- 
ῥὲ πλοῖον εἶναι καὶ ἠάλοττα»" περὶ τὴν 
ἸΜουσικὴν εἶναι. κ. τ. λ. 

Ὦς. 1545 Ὃι μοι, µει ἐμῶν παβέων, 
Ψετ[αιη π]τως ἐεπεπόΒεο ]ερὶ ιπα]αί 
τους εται ἵπ [ζά4, αἲ Βατηςβαπαῃι ας- 
ου, αὐαπι Εωΐ ρατυς ἀς[ιέξιῃ, συᾶ- 
Ιεπι Κἰπαίμς εἀ]άα ε οοπἱεξατα: Ὃι 
μοι παθέων" νοςε ἐμᾶν τεϊεξία, αυαΤῃ 
Ἱπ (οαά. τεβεηίτί ποπ ἀπΠιετιτ. Ρίε- 
τοξᾳυε ρταείεττε {ογίοεπΠς, "Ώι μοι ἐμῶν 
ταθέω», Πσυτ [ο επάωπι οεπ/{ωῖε Ραϊ- 
ἱεγίως, 8τᾳμε εχ Όσπτ, ἀθάεται Δατ- 
πεβις : Πὶς ασοεθωπε ἀπο [,εά, Π]αά 
μοι Οἷ5 τετνε τεβειπε: οδυρό. ΡΗΙ, ν. 
1083. Οι µοί µοι μοι, 8ὶ ἔοττε ΠαΡῖτ 
ἵπ απερδεβίοο σοιτεριαπ νοςε]ἰ [ο- 
αυεητε ὢ, [οί ΡροΠες., Όε ἀϊπετες 
Ὃι μοι µοι μαι, ὢ ἐμῶν παθέων Ος- 
εκ Εοτίαπ αἱιφΙ2Π4ο ρταεδεδῖε ερί- 

τΠειοη ὀερῶν παθέω», νεὶ Ππιῖ]ε ααἱά- 
Ρίαπι. κ 

Ἡς, 546. Πόρο γὰρ στενάχειν, γοαὶ 
ταδ ἀθτερ. ] Ὀπάεοπυφμε Ρειῖεωπῃ 
καὶ Ρίεγ[ης τεέε νυ]σαιῖς, στεώχει», 
ταὸ) ἀθτε' Ἱπτοτίοταῖε ς ρταεδιύτ ]ηά 
κο Κἰπσίο Γοὐεχ υπίσας: οσο πεῦετ 
ειἶαιῃ 1οἷά. Ὦ. (απιςι, Βαιετίο Ρτα- 
Όατα , οοπ]εέείτα, Ἰερεπιῖς πέρα ὃ᾽ ἀἲ- 
τε νετίηπι ν]]αμαε, αἴφμο 60 Πά- 
ππῖτο ἀεῦιεταῖ α Δαγπεβο τε]εῖ: παπι, 
{Ώ όσο φείεγες ΙΕΠΙΕΤάΤΕ πε[ας, ου Ἱ]- 
16 τοε]ες Ευγέρἰὀσπ Ιπτογροἱαν]ι 

δα. ΟΟ{. αἲ ]. Α. ὃς Ε. Ρ. σος, 
ωέπη ἐτιχόρμοσι Ιπ ΒοΠο]ῖς [οτιρ- 
τυΏ εἴαξ, ΠΟΠ ἴαπε πι νη]σαιῖς, [εά 
ἃ 8ητ.α πΙαρΏαΒ] ρα ἴ6ι ἱηού]είς ο 

1» 
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ὕθρεε λέγω, ρὸς ὤν σοι” Νορι- 
Παπ 1 νοκ μΠ ν. 847. ]εξείοηεπι 
Ῥταεδει Εἰοτ. 6Φοὐεχ: Τὸ μὲν οὔν. Διὸ 
οὐκ. ἐς ὄνειδος ἐρῶ, Ιουῖ φΠΙ1εην σαη3- 
πιοΊεη ποῃ οπ/γυῦΡᾶδο εὐπιωεΙίο/ε: νυξ- 
5ατατ Ὄνειδος, οὐκέτ” ἔτως" [οά ἐρῷ 4ε- 
άεται ειίαιη «Ὑἰάω. ΕΒωτίρίᾶςς Ων. ν. ϕ. 
Ὅ φὰρ µακάριοςφ κοὺκ ὀνειδίζω τύχας , 
Διὸ; τπεφυκὼς. ὡς λέγουσι, ᾿Ιάνταλος, 
ττοπΠτηίε ἵπ Οτάτ. αν. στερογ. ΙΝα- 
πίαππ. Ρ. 114. ς- τε[ρίε]ε «4ε[εμίπες 
Κατὰ Ἰπτητ. Ρ. 64, 4ο. καὶ οὗ τὸ ὃδυ- 
στύχηµα Φειδίζω, ἄλλα τὸν τρόπον ἐξε- 
τάζω, Ῥετίεις ἵω Βγρίαϊς. Λπάτοπιο- 
ἆα- Τὰς σευωφορᾶς Ὕὰρ τῶν κακῶς πε» 
πραγέτων Οὐ πώποθ' ὕβρισ', αριά -4π- 
πιοΠ. ΊΏ ν. ᾿Αῥῥωδεῖν. αὖας Ίαυς Πδί ιτ» 
Ῥωτα Βατπε[ο τχαηδέειτι ἀευειτ ἵπ α- 
{αχετη)η. Ω ασ πο[ίτο Ίοσο 
τε[ίτυῖ νοσθιη ἐτίχορμα τατίας οἁβί- 
Ῥυετωπι Αιτὶοί , {τεφυεπίαητες ἐπί" 
χαρτος. ὃς ἱηρτ]πηὶς νετοαπι ἔπιχαίρει»" 
νι, ἵη Τόμσγα. Ῥ. 209, 48. ἵη ΕΗε/γ- 
εὐίμπι ο Ἐπίχαρμα ποιαταν ΟΙα)/Τ, 
Αὐτε[εῦ. Απίπι, ἵῃ «4ε/ὐ. Ρ. 909. ὃς 
Απίπιδάν. ἵηπ «ΠΙΠΟΠ. 11, 6- 1. 

Ἡς. 1551. Ὃι μοι αἶ, οἱ. Α. τέτά. 
δε στενάχεις» | Ὀιδ. "0 µοι τέκνα. ] 
ος ία Ἱοραστας ἵπ 0ο. Γ,εἶὰ, 1. ἴο- 
εάειπ Πτετία (οτῖρία, Ἅ.οι ποὺ! εχ 
ορϊπο ἄἰηρίων τεριαε[εηίανίς. Απτο 
Ῥατπε[υτι Εετεῦατυτ Ρετ δάά.ς Ἰώ μοι, 
αἳἱ αἳ. τί τάδε καταστένεις: Οἱδ. τέκνα. 

οὐ[οπυπι Ί]]ε ποὺῖς ὅς εΠΟΙΠΕΙΗ νεί- 
{υπ εκαἰδαῖς Ιώ µοι, οἳ αἲ. Α. τί τά- 

ὃς καταστένεις, Οἱὸδ, τέκνα. 9ὐαε ἴᾶ- 
πιεπ» Ἡς Ρύτο, Πο [ορια Τερετείαῖ 
Ἰπ Οαπιαστίς Οοά. Πο εετιο Ἱεραπευτ 
ἵπ Α [μεῖά. ΚΙπρ Ιεᾶῖοπο ραταπι αὖΌ- 
8ιαΠοε Οτοίμς ὃς Ρἰεγβμς, στενό χεις 
χίάεΙη οκΙοεητες, [εὰ (εᾳ«εη{εΠ] νοτ- 
απι, μοι τεροιίτο» ἀπέΙοΓείη {8089 

ούαἵῃ ΡαΥ ετοε. Ἱξαταστένεις οχ Ἱπίετ« 
Ρυείαπποπτο Βαχστας Ἰη «οπίΕΣΙΗΙΠ, ἅν 
Ποια {βορίας ενεβῖε, νοσειη ΞεΏΗΙ. 
ρα, ἴἵπ Οούά. εαπεπ ευΠοάίαπι 
ἐαριυιεταῖ. ος ἔπετας εκ Λυρυῇ. 
(οἱ. ῥειοΠσπ εποιαιαπ : Τί τάδε ] 
λείπει ἡ διά’ διῶ τί τάδε ναταστένεις., ἐ- 
πει)} ὤδήλος ὁ σὺς θρᾳγος. ΜΙΠΙααἱάεπι 
ἄθγλος ποη ε[ῖ Οεἱροάϊ θρῇρος" πι]- 
[ο πιπρῖ πταη Ἰ]αά νῖόάειατ Απεῖ- 
βοηςς; Τ{ ταδε στενάφεις; φμά νε] οἰιή 
Ῥαε60ρ ρε» Ίῆα [οίσρι ! ραιτῖν 
απεΙη Πυπο Ἰπ Ππεπ 6νοσαταε, Απτῖ- 
6οπεῦ [Εωγίριοις ΟΙχιΠὸ οτεἀειείπας 2 
ΠΙΠΙ] πηπυςς νε] α Ο0οαἱοῖρας Πίς αὐσί- 
Παπι εν]τ εχ[ρεξϊαπάα!η, νε] α οοπίο- 
ἐἴοτίθας, Εαεί ππςάιεῖηα ρτο,. 1. 
τάδε στενάχεις; τερομῖ Ποιθτῖς ------- 
παῖὸ’ οὐ στεγάχεις»; [ΐχοται Οεάϊραφ 
Ὃι νεὶ Οὐ μοι, αἶ αἶ παρ πηθὶς Ώος 
βειπῖτη {Μαπῃ Ίρβας ροτ]ης 1ησεης σµαίῃ 
ΠΙΙΟΤΗΠΙ , «3ο οἀετατ, τη βήπιαπι 
{οτιοπ. Εἵαττηπι απιαπεΠπια ρυε]]α, 
πια] ρτεςες , ααϊθις βίος ἔμῦται 1]]ο 
ἀθτε[ίατας, [περ]μς Ιπάϊσπαϊα, Πίο, πο 
Ροίξ ΠΙοιμπΏ ἕατα 4πγατει οὐ] μη. νετῖ- 
τα» ΠΙΟΥΘΕ ἰαπάεπ Ππραιίεης , Ππιζᾶ 
{οπτεητία π]η]το ἀῑπετίε αρτῖας: 11 1ὸ᾽ 
οὗ στε)άχεις : Ίθηπε ἀπο Πίος ἰηρειΣ 
ουαΠ α οί νυ]σατυητΣ ἰάΠ) ν]ὰς ᾳ115ς- 
{9 ομιά αἱ λα Ραϊεγ πποχ {ασάαε: "ῶι 
μοι τέκνα" οαε η δί ῥγοβίεν βιί65. Ιάειπ 
νοσαὈι]πῃ τοῖς 19 ]οευπι ναἱραιῖ τὶς τς- 
Ροβταπι ἵπ Ειγίρίάϊς θυρρ]]ο. ν. Οἷό 
΄Εταρϊς! , πὶ αἱ]οτ, [επτεπτῖαπιτο(είεμει : 
ΞΑ ὁ” ἂν μαουπαῖς, ταῦτα σώζεσήαιφιλεξ 
Τ]ρὸς γΊρας. 
η Εχεκτριῖς ΟΥούης ρ 566. Θμαβ 
πι σφιε ἀἰαίοῦι , ρος 15 δέυεωεῖ 
Ε]οῦ. ϱρ. 5, ἆωπ θιπε ΡιΕΥ φις ἀῑκέοιε 
ᾖαες βαικ]εῖ [επεα ειπε. 

ς Δύ ὀδύνας ἂν ἔβας .Ἱ 
Οµπι Ἱεριατας {Π Ἱάά, ὃν μένος ἐβον” 
σσ Πίο Ἱπιογργοταβαπίγ: ῥεγ ἀθΙοΤοην 
υαήεης ρετ/ες. πι Πο πιε]ίὰς 1ῃ ΑΙ ος 
γ. 814, Δι ἐδύνας έρας, σφ᾽ εἶδαν ες 

ττ 

8. 1554. 



4τ1 Α Ῥ Ν 

ἐπ ἁοίοτα: «αἀειπ Τοσυτπῖ ἵπ Ε]εο. 
ν. 21ο υὐὶ τε {οἱεπε: ἀοίοτε εΟΓ- 

τερίων επ. ἨΝοίο Ίοςο νοςμίαῃ ἂν 

τθέ]ε Οτοίίιω αἀῑεοῖε, αἀδπι νει[ὰς ὃς 

{υμιεπίῖα ροίοεῦᾶπε: Οτοβίωπι (η αυΏ: 

ευτ Ρίοτις ἃ Κἰπρίως: ἂν ἔβας εἴδε 

η 0ο [ιοιά 5. Εβσαοβπιααι 1λυά 

ἂν αοτῖΠας Ριαείεττια τειπροσίοςς νΊπη 

ὀαι [αραμέξινοταπη : εχεπιρἰα ἀε[άς- 

τοπιῖ αωινίς ἔασίίο Παριππι τα ῦίτς [οά 

Βΐο ]]ις Ίατες , ἱπίίατ ΕΓοεροβι/οη]ςοᾱ- 
μαστεις 68ο. Δύ ὀδύνας ἂν ἔβας ᾱ- 

Ρπιᾶσαι, [Ώοίοτε ογιοατετί: Ιαβεφομ- 

ἄεπις {ρά εωπ ὀσίσωαι {πίπιο ἀοἰυτῖς 

α[βεετετῖς /οη/ω» 8 αραυ1ο που ΓΓΙυπι 
«αάανθτυίῃ {ροέασυίαπι εωτεπηνς οοι- 

Ἡς «ορτιεγοτῖδ. οερπίις ἰγτίταηί απῖ- 

πιο; ἄοπιί[]α Ρε μες Όμαπι 4μαε 

/ωπε: οσι] μδίεα ᾖΠάεύιω. ΘΟυπῃ 

Ῥταάευτον εκ οσμή [αιμα] τας {ρυζτα- 
εουιΏς θορῥοείες ἰοσαίῖεν ιΗοτζοῃ Οἱ 

Ῥυποαπι Εάουπάς Εαοῖς παϊταΓίσΠ: (τη» 

ἀκον ὄψιν ποιῶν, Ἡτ Ποτ]οῖς {,οΠβΙΠΜΕ 

π. Τ. κανι, 6.3) τη Οὐ4. 1. ν. 
10946. τῶν δὲ πρχχύτω» τὰ μὲν, 1η: 

ουἵε, "Αλγιστ) ἄπεστιγ ἡ γαρ ὄψις οὗ 

πόρα. σοηΕ. ΕΠοςυῖ ν. 1199. Ο4ο- 

πίαπι ἵποάιεωπι ε{ξ, 4442) «κ ΠΗοπιετί- 

ϱυ 0ο”. ἴμείά. Φοπο]ίοι 1 ῆἰ. αν ν. 

ο0». Ἐπιτεύεται (ὁεέτατ, υἱ [80βε 

Ρητα νετοο Ἱτεα) τή ὄψειτὰ παβή- 

µατα. καὶ Σεςοκλής. Ὄψις γαρ ὄτων 

κριτικατέρα πελει, Ἑἰείπαιη. αμοά ροίυἱ 

{οπατίο {αἱτοσι «οηριταίε» Που σαῤτῶς 

αοά εται {ο Μί το απείς ΡΟ: 

ταση Π]μά ἐν ὀόύγας ἂν ἕβας ει 1η” 

τετρυοῖσί σετ: ἀοίοτε {πε 1οτή[ες , Ὀ]- 

Β. αὐαά. οαµίαε οΟπιΙ ο) 4μέο 

ουσπΙ ομοά ΡήοεΠ. νε 2Ο, Εαὶ τς σες 

οἷ-ος βήσεται ὃν αἵματες τοάσιάθι]εν 

βετμῖ Ρεν [οπβίπεπε: ΠΟΙ πεθτας Ρο” 

ωμκίετ, ἹπὈίιια ειεάς οι Θέγου χωρεῖ» 

πἰνκὶ. Εσπίβσα: εαιίε ὡτα[[ατῖ. διὰ ποου 

ἐλεεῖν, ἀββεγαγες ὃϊί Φερου. ΠΠΕΗΙΡΤΕΣ 
ὃν ἐόύλής ῥήναι, α[ιοἰ ἀοίότε. τ 2 

ἵ9, 1557. Ὅμματος αὐγαῖς ἐσειώ- 

οσο πο ο. δν 

µας.] ΝΜετίαπι τεεευῖ ρατουπιίσσυπι 
εκ Οσά,. Γ,ειά. Β» ἀείοια νοςε σαῖς, 
Ροῇ αὐγοῖς Ἱπ οιπῃ]θις Εάά. Ἰεξία. 
Θμοά αἱ! τοτῖες Ίπρωπς Γόσοτυπῖς ἵῃ 
το ροτνΙ πποπιεπιῖ ΠΩΙΠΙ 4ὐοή ας ογε(ί- 
4! σοι. ῥοβο]ᾶβες., Ὄμμοτος αὖὐ- 
γαἲϊς, ἀγτὶ τοῦ τῶν ἐμμάτων. ΕΙγ- 
πϊοηίς ῥΟπηΠΗς ὀε]εξαδατιτ, Ῥαϊρε- 
ὑγίς αρετεῖς ἀοτπη]εητϊ», ὀμμάτων αὖ- 
φας, Ἱπ Ιοσο {οπή (οἱ αριά 
Ατύεπ ΧΙΙΙ, Ρ. 564. Ὁ μ01 { Πεοχε- 
ΡΙ [μι Ρἰπάατις οο]]εμάαι ὀκτύας ὃσ. 
σων µαρμαριζούσας. Νεὶ εΧ Πὶδ Πιθηῖ»- 
{οἱ ἑ1πι επ, ποβτο ἱοοο τεέ]ας αὐι Πα 
σοῖς ουοὰ εἰειέπάμπι ἐΤαῖ [πε 60ῃ« 
τονοτῇία, Π νεγασ ἆλτο νοιῶίς δα: 
τἱρίάες ΙΠ Ππο [εητεπιίαε Ρατοειηίᾶ- 
οὔὕπι, αμα]ῖς ε[ Ιπ ος [γίίεπιατε απᾶ- 
Ράε(ῖζο ν. 15:49 Δι ἐμόχθει, πᾶ- 
τερ ὢ μοι. οἱ Ου] ετἰαπῃ 19ἱ ρατοειη]ᾶ- 
οµΙη Ιεμί πια]ετ., ΓοςΙ]1 ορετε (4115 ενᾶ- 
4σς ν. Ισ48., Ἠωρο ἵῃ πούση {ςΓ1ρ- 
(ως: Πῶς ἔλιπον Φως , τέκνον αὔδα. ------α 
δῖς ΝΑ. 1559, 1 µοι, τέκνο», ὤλετθ 

μοίρᾳ. 

9. 1560. Δάκρυα γοερᾷ Φαγερὰ πᾶ» 
σι τιύεµενα, { Ἔέκεσι μδιστὸν ἐφεμεν 
ἔφερεν { Ἱκέτις ἱκέταν αἱρομένα. ] Ἠϊο 
οὔυφε νίςο 6οἱ15 Εαπρᾶγς, εἶῖος ΓΟΙ- 
{απ αά Παεο εχοϊίαϊυτας ]απήπαπά8. 
Ψοτίαπι ρήπια Ἠ]εβίππΙΠη 45Τ6 1Πᾶ- 
1αἱ, 4 παπι νους αά {ουη[απι Ππρ]ει- 
υπ ἵηεα {εητοβιίο ποσεβαγίαπι οπηΙς- 
τετο εὔπι Αἰπρίο. Ες. ΙΠΕΙΤΙΕΟ ἆ8- 
Πιευταδ υτ Ἰι Ὀοάσο Κερ. ος Ἰε- 
ρεῦαπίυτ Πῖα Πο νυΐρανι: Δάκρυά 
}οερὀ παισὶ τιθεµένα , { Γέκεσι μαστὸν 
ος. αυᾶς πι μτετ Ἱερυμίς τη ἆ εΙο. Βν 
Εὐιείοπυπι ετας νυίραια Ιεέῖο: Δύ- 
κρύα γοξρᾶ Φαγερῷ πᾶσι τεθειµένο νο- 
εὐπι ἁωπιαχαι μἱ παπι Πιαζαν{ Τη τι» 
εμένα εωπι Οτοίο ({εὰ Πο ϱµσφυε 
ποισὶ Ἱοςερεται) ὃς Ρἰειος Παυμῖς 
υτετᾳύε Οοὔΐσσπι, απο Πε τοητμής εᾷ 
πο αέσεά]ε [,οἱό, α. Κιπίαμα φυῖ- 
ὀεπι Ικέιο Ρος ἀριοιι : θ4- 

κ υν 
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{ρύΝ «-- παιδὶ τιθερένα, Τέκεσι µα- 
σὲὸν ἔφερεν' Ουαπι τα Ῥε]]ε «οΏνε- 
πίιπε παισ), 1 εκεσιν φπιἁ οῬ[βοτο Π- 

Λ 

βπίβοκΏε δώκρυ» παισὶ τιεσύρι; αιἱὰ 

Κἰπρίαπα», ῶ0γ)ηιας [115 Ίοεατε 9 {εὰ κ: 
εὔται οπές Ῥ]ογαίώτ; εὔετο , αοά 
ξοοῖι «ΟΙ Ππ]]Ιτίρας ΤοσαΏο » τεξτῖς- 
πιο ἀἰχειῖς ὁόκρνο γοερῷ πᾶσι Φαγε- 
ρῷ τιθέναι. Οα]ά {α ΓοΠρ[ετῖς Ειπιρί- 
4ες: 

ΔἈκάκρυα γοερὸ πᾶσι τιθεµένα 
Φανερὰὸ., τέκεσι µαστό» Υ’ ἔφερεν, 

Ἠϊ αιἶάεπι ετυπε Ιεάεια απαρδε(/οἳ: 
Ῥτορϊες {εαιεπτεπι α[ρίταταπι ασια 
οτωῖε ἵπ ἔφερεν ρτοὰῦςϊ» αιοὰ νε- 
απι Γοπιο] ταπταπι σο]]οσανῖτ Ρἰετ/ις, 

παάτοιίία:θ., πῖ Γαἱ1οΓ. Οοα]εῖς, αἀεπι 
ἀεααίτατ» απι. δεὰ απ» οῦ{ς- 
οἵο. {δααεπεῖθης Εβεϊεπάυϊῃ , ὃς οὐΙά 
ταπάεπι Πὶς ἀεβρηατῖ νοἰαῖε Εατίρὶ- 
465 9 

Ἱκέτις ἵκέταν αἱρομένα 
απ Γαρρίεα [ιῤῥιίεεηι επετεῖά» ΠΕΠΙΡΕ 
ΦΙαΤΙΠΑΠΙΡ Έα ουϊάεπι παίταπι ΕΐΕ 
Β]ιος 4 ρετ]ου]ς νε] Πασϊτῖς, ΓΠαρρ]ϊ- 
ο νε]μὲ ΠΠαπιπιΒ , ἀεποτιαητίαπι «ΟΠ- 
{αειμάο: ἨΗεξιοτίς πετ Πεᾶετει «οη- 
{Παπτίαπι Εεουδα., πιάωπι [πι τειι- 
εεης» Κολπὸν ἀγνιεμένη , ἑτέργοι δὲ µα- 
ζὸν ἀθέσχερ, Ἠοπι. Ι. Χ» ν. 8ο. ΟΙΥγ- 
ταεπιπεβταπῃ Ιάεπι ΕεεῖΠε, ομπι ἴαπι 
18 εΠει αὉ Οτε[Πε οοπιτιςϊάαπάα , 
«οππεπτυς επ «ε[εὐίως, «4ε[εγΙ µη 
{εαυσιας ε[ Βιτρίάες» τει Π]αά 1η 
Θτε[ε «οπἹΙπεΠΠοἵαηΦΣ μῖτοαε Ρτι- 
ἀεπιίοτ, ὀοῤῥοσίες ποῦ ἴτετι: Ειιγέρί- 
αἲς αταια «4ε[ΕΥΙ Ίοςα Βετρίεγις αᾱ- 
Πϊραῖε αά «ἱείρὺτ. Ῥ. 11. «ΓΡ Ογυϊῖ- 

ὧο πιεπιοίατης 1 6ὐατοπῖς 1. ΤΙΤ» 
Ῥ. 52. υΡῖ Οµαετεᾶςθ ΠΠαϊεΓ προτείν» 
ἕν τᾶς θηλὸς,, τέκνο» ) 
αἴδεο, καὶ μι ἐλέητο». 
τεβουσο Ἱερίτατ ἵπ δεμο]ής 4 Ἠυης 
Ῥμοοπ/{, Ιοσαπι: αἱρομεο] ----- ρά- 
Φεται δὲ καὶ ὀρομέα, ὅ ἔστιν ὀρούουσῶ , 
καὶ προτε΄Ύουσα τὸν µαστό. Πὶς αὓ Λι- 
βυ/απο Οοὐΐοε ἔτι[ίτα Ίάσεπῃ {ρείαγε- 

.ν τα, {εαπεπίία΄ ριαεζετεηίθ: »ράόε 
ται δὲ καὶ ᾧωμένη»' α ἵαρτα [οῖριο 
(ὁρωμένα Νειι. είῖαπι Εὰά. 8οΠοΙ. ) 
θρῶσα. πες {επϊθῖε Βαίογίης: αν, ὅ- 
2» ῥομένα πιαρῖς Ῥτοῦο 4 Ἴαπι οἰρημένα» 
» ΐσιε .εµπι Ιπιρείι Γετερα [οσαίέε, 
2» :ἱ Πὴἱος α πημίµα σαεᾶὰ ῥγοὐίρετεί ηνα- 
1» ἴμγεν ὃν εν ευεπίμ, ει Ίλαπις [δὲ 
» {πιμΙί[εῖ » αρβατεῖ φιοά {ωργί: ὁρ;- 
” μένα... Ηατίο]οτ, ἀῑνετίαπι Ιεέείο- 
Ώείῃ Ιῃ ὀρούουσα ὅτ ἑρῶσα ο υπετοπόαἵι 
εΠε, δεποῖπα ροιαῖς αὐ Εωγίρίάο : 

Ἱκέτις μ᾿ ἱκέτι φ᾿ ἀγόρουσα, 
δαβῥίεα πιε [ωρρίίσεπι ἐποίρης » ᾖς 
γει[ας εναἀετει Ῥατοεπηίασις, αριί[ῇ- 
πηης Πυῖς Ίοσο. Ίνοπ πεί[οίο οαπ]ά ορ- 
ρΡοηί ΡοίΠε» {εὰ ππυῖτο νειῖως Απτῖρο- 
πει ἀἰοθιπτ ΙπεῖταΠε Γαρρ]ΐσεπι (0ρ- 
Ρ]εχ ἸΙσοαίς, οὔαπ Π]ος: εκ{ετια 
ΤηΑΠΙΙΠα ἃ Ρηρηαπάο ἀεποτίατα : {αρτα 
ν. 1986, Ἔπειγ’, ἔπειγε θύγατερ: Βο 
αυ]άεπι 4ΠΊΠΠΟ πιατεί Ί]]ας αθίετας, τέ- 
κεσὼ µαστὸν γ’ ἔφερεν: (64 Ἱηνεπίς Ίαπι 
πιογουπάος: ν. 1437. Ὡς γαρ πε- 
σόντε παῖδ᾽ ἐλειπέτην βίον, Ἔν τῷδε μή. 
τηρ ἡ τᾶλαιγα προσπιτνεῖ. ------  Ὑς, 
1568”, (εὗρεν) "Ηδη φυχρᾶν λοιβὰν 
Φον». ΑΟ Βς Εοττε ἀἰνετββ]σια Ρτο- 
Ίατυγας α]]ηΠαηάο, ΥΕΓ{Η5 ταππεΏ, ορί- 
ΠΟΣ» 4παετεε απαρᾶε/]ςος, απα]ες (μης 
Ριῖοτες ὃς {εαµεπῖεςδ αεἀεσίπι. 

Ὑε, 1570, 71. Χαλκόκροτον δὲ λ4- 
2ὔσα εκρῶ πάρα Φάσγανον, εἴω σαρ- 

κὸς ἐβαψεν.] Ὀιαπισπι Π]μά ἔβαχφεν το 
οπρεταν]ε ΓΕμγὶρίᾶες ες Οοἳ. Γειά. Α. 
ὃς Οαπταῦσίᾳ. ε απο Δατπε[. δι Ῥίοτβας 
ἔβαψεν νε]ατῖ ἀϊνει[αιη ]εέβοπεπη επο- 
τατοΏῖ: απ ποη ἀποίταρίεγ σεπυῖπα 
γΙάετετυτ» ἵῃ Ίοεσπ να]σατας Ιεέ]ο- 
π]ς, ἔπεμφε», Επῑτ α πο τεροῄια. Ἔ- 
πεµψε πια]ε [εάυ]απι Ῥοε]ὺς {αρῖεσοἵ- 
τεέτοτῖθα ααπι Ιπιειργεεῖς ΠΙΑΠΌΤΗ : 
{ο]ο]απι οΏεηάετε Ῥοευ]ε. εἴτω σαρκὲς 
βάψαι Φάσγανον, νετΌυπι πιοτης ἔτεμ- 
φεν μη εἴσω ππε]ῖης ππυ]το «ΟΡΡΙΙεΙΟ 
1μά]σαηϊεΠῃ, ΡΗρτα Τε ]εσ]Πο ΠοΏ Ίπς- 
Η Τηῖς 

το 



{λό ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΟ 
πήηειθε ν. 354. Τώδ) εἰσεδέξωτειχέων" τἩ Κἰπρίως εκ ορείπιο (οἀ, νυ]ραν]ε 
Αντὶ τοῦ ἔσω ἐδέξφ, Ῥοβταπι; πᾶπι, 3 νει[ατη ρατοσπιίβοωιης Ὦ πάτερ ἐς γε 
πιεπίπ! ες, Ῥοτμετατ «ειτε [μ{ρίσατϊ, τᾶδε΄ τελεντᾷ. εχΏίθοι ],οίΆ, Οοἡ. Σ. 
εἴσω φµοφῖε οο]]αςατῖ ΡοΠε Ρτο εἰ Ίβα Απιίτες (Οτοίμς ο Ρατὶβηϊς ἴαπι 
νε] ἐν' εχεπυρ]ο Πε Εωπίρίάες Φηρρ]ίο. «οἱοσανετατ, η αυοὰ έστε Ρετρεταπι 
ν. 1107» "στι τρίπευε σοι χαλκέπους Ῥο[αστίε, ὅς ουπῃ ρΗοτ]ρις γ. 73. συν. 
εἴσω δέµων αριήΠπιυπι Π]μά Ίπ Ε]εῖτα γαγεν Άπτπε[ι, ἃ Αὐπρίις συλάα- 
ν. 1221 (Φάσγανο)) ΜΠατέρος ἔσω δέ- γεν. Ῥιαερεῦαε Ἰάεπι Ι]α Ι,εἰδεηῇς 
κας µεθείς. Ῥαςπε ΡΙΔετετπ]{ετᾶπη (υοὰ (Οοά. Ὠοπίσαπι Εοηαπι ἅματι, οὕαπι 
Πὶς Ἰεαίτατ ἵπ Οαπιαῦσίσ, 0ο, 5ΕµΟ- Ἱῃ Ίοσμπ γυ]ραιαε Ίματι Γιθ[Ητυεια 
Ἠοης εἴσω τῆς σαρκὸς ἑαυτῆς ἐέβαψε». . πο ἀπθίταν]. Ἠε[γερίως "Άμαρ, ἦμαρ. 
ἵη Α Γ.εἷά, Υειθο ἔφαφεν αἀῑεξμπιοτοι ες Τύεοσγηϊ Εἰά. 11. ν. 69. ζοηΕ. 
Ἠπτειργειαπιεη!! 1οςο ἐάΦΣλΕΡ΄ Π1ρτα ν. Π]ά. 11. ν. 86. Ρειρείᾶπι δριά δἱ0- 
1466 ἥρπασ᾽ ἐν γεκρῶ» ξίφος ., Ἐάτρα- Ίαευπι ΕΙοτ. Ρ. 39Ι: 49, σο. Ἱεβίτατ 
ξε δευώ: διὰ µέτου γὰρ αὐχένος Ὠθει ἀοῖ. ὅς ἅματι Ίωπε επῖπι γετΏ» εκ 
σίδηρον' που ἷΏ Ίοςο λαβοῦσα νεερῶν πά- Αἴιε, (Εἰά, τι 152.) Ιοπίσο ροῦ- 
ρα Φάσγογον εἴτω σαρκὸς ἔβαφεν' αἶῑῖε . πιατῖο γεπυ(η/πιο, φὐοὰ Τδεοσγί{ο 
εί [μι ωδείο Γετγωπα πιετβὲ. ὀεπε- Ίαπ. Πεϊπβι αὐϊηάϊσανίε Γεέηοπ. 
κα ΑΡΑΤ. Ὑ. 073 ΤωβιΜΟ ναί Μετ Τθεοτί, Ρ. 9939 456. ἅς Τι, Ηεπι- 
{ίε Γεττίσῃ. Ἠστο. Ἰπ. Όεια ν. ΦΟΙ. Ἅᾖ[ετῥη/. ἵπ Πμοἱζη, ρ. 253. 
ευ τί ἵμσιίο Ρἰαεεῦ ΠΜετ[[ε Γεττωπε » 
πυε πιαίεΓΩ” δεί Ιππυαάετε μίεΓΙΗΠΗ. Ὑ5. 1576. Ι]ολλῶν ὑπῆρξεν Οἰδίτου 
δίς {αερίας ας πιῖπας τεέῖο»  ουἷά κακῶν δόµοις Τόδ' ἅμαρ' Ἰ δ]ς ἵῃ απτῖ- 
1π41οο {ζαπάς ΤΙΣ Υ. 43Σ- Αμω αἰβῖπια πιεπιΌταρα [μείά, [οίριμπῃ νει-- 
ἕν αἐτίαιι Γεττο ῥτο[εἰπάεγε Φμετομίι {απ τεσερὶ Ίοςο νυ]σαιῖ, 
{εραιυγ, ΊΙΕΤΙΟ οἶοίαία ἵπ τοῦύτα΄ΓεΥΓο. Πολλθ; κακῶν κατηρξεν Οἰδίπου δόµεις 
Θεά ΠοίΒΙΣ (8πεΠ ἀἱρηυπας η τοῦυτα ἜΤόδ' ἆμαρ' αυῖα νοσες Ίο πποάο 16- 
πιο Γετγτον Όεν ἀεπιέ ἵη Πα ετ- Εως ν]ὰεραΏτι οο[]οσβϊαΒ: ΠΑΠΙ ὑπηρ» 
γαπεν Οτνίᾶ. Ἀάει, 1ν» ν. 11ο. (- ἔἕεν, αιοὰ ρτο κωτῆρξεν εχμίνεηι Γ,οίᾳ, 
πες Λέϊαεοπί 111; ν. 949. πιει ἵῃπ ετίαπι Β, Όαπι. ὃς ποβίς Ἰσποτί Εοτ[αῃπ 
εργροτα το[ἰγίς «Ὠἱαεεταπ! ἀοπεῖπμπα. Ῥ]ατες, Π νε] 1η υπίσο Ίερετετητ. ὁ- 
«Ρε Ἔς »ηδὺν κριοῦ πᾶσαν ἔβαψε γέ- Βὶο νασατει: {εὰ, ιτ ἵπ Βὶ Οοσ4, 
γω, ἵπ ερίβταΏπιηε ΡΡΙΙρρίν Ἡ. 1. Ἱερίιτ, Γεδί «ποσο ροιμίῇο ΠΟΠ 
Απιροί, ο, ΣΣΗ, 5» Υ. 4. Ῥάψαι δί ἀῑβτεοι: Πολλῶν κακῶν ὑπῆρξεν Ο0- 
Φος Ππιητει αἀβίριετηπε «4Ε[ΕΡ. ού. που δόµοις Τά Ίμαρ. ἸῃΠ Σωγίρίαϊς 
{εοβῥτοη, 9οτηπ] Ίοεα (απ, «ἴ-  Ε]εο. «ποτ ν. 914, Πολλῶν κακῶν 
2τε[εὺ. εκεϊιαν]ε Ληϊπιδάν. ἵη «4εΕΡ. "Ἓλλησιν αἰτίαν ἔχει δῆς μητρὸς 'Βλένη 
Ρ. 528. «ἀπηῤαίετ ΤῬεβαἰοῆς. Έμωψα- σύγγονος, ὀόμοις τε σοῖς' {παχαπάγίαες 
μέ κοίλω» ἑντὸς "Αρή λαγόων, Ἱπ αριἀ δἱ0Ν,. ΤΙε. ΙΧΥΙ; Ῥ. 400. 539. 
ερίριαηση. αποά πΗρεΓ εεἶαπι να]ραν]ε - Τολλῶν κακῶν γάρ ἔστῳ ἀρχ) τῷ βίῳ" 
ἘτυάιΗΠ, ϱ. Κωζηκεπίως Ερ. ΟΠΓε 1 Ιπίεβας Ἰ]]αά 1 Ρ]οσῖο ήεπαπάεν., 
Ρ. 98. ο πδί φπαείᾳφ ἂε ΟΤοῦγΙΕ, φµαε, πί[ε 

ἀθίεπε» οπηπία Όμαε Ποἰἰς θαδεύῦαε, ἆαπι- 
σε, 1574 75. Πάντα ὃ' ἐν ᾱ- πας πατίυς τῇ νύκτα, τὴν Πολλῶν κὠ- 

ματι τᾷδε συνάγαγεν] Ηὶ Ῥιοσίῖπια κῶν ἄρχηγό" ἸΜεπαπάτεα τε(Ητμίε 6ηπι 
{ωοἹωυμεῦαπτωτ ἵη Εάά, ὦ πάτερ. υἱεῖ- ρε ογδϊπί ΟΗε]οῖς αεφμρατασόυφ 
πια Ἰεβεῦαῦεατς Ὃς τάδετελεντα, Ῥτου- Ὁ]αΗ[ι Μεδίεω τι Ἠετίπρα ΟΡΟΙ, 

Ὁ, 
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6, Χχιχ, 9ἱπ8 Οοάᾱ. κατήρξεν Ἱπιππὶ- 
τατὶ ποῦ ἀεβυετας: ὑπῆρξεν, 8ρυά Ροῦ- 
τας ο βρπ]βοατα τατία, ἴαπιευ ἔμ- 
γἱρίάεωπι εἴ, «Απποπάρ: Ὑπάρξαι, 
-----ε κάὶ τὸ κατάρξασθαι. Ἠεβεδίς: 
Ὑπάρξας, κατάᾶρξας' ὃς Ὑπάρχει, προ» 
κατάρχει.  Οπος Ἱεβῖτατ αριὰ δµάαπεν 
Ὑπαρξόμενος, κατάρξας' ρειαπι ε 
ῬΡ]αϊοπὶς Τϊπαεο Ρ. 41. «. ὄπείρας καὶ 
ἑπαρξήμενος ἐγὼ παραδώσω: Εἰσετο ςοἩ- 
νειΏε: σιογάν φοῦὲς ὑπωπι /αὐφυε 
γατα α ππε. Ώς εΠΙΠ ΡΙΟ [ἑαίμς «Οἵ- 
τσεπάυπῃ ν]αϊε ειἶαπῃ Οἱ. Οταενίως ἵπ 
Σοάη, 9οΐοες. 6. χιτ. Ειπῤίῆευ 
Ῥμοει. ν. 12509, ᾿Ἠτεοκλέγς δ' ὑπηρξ”' 
ἠπεερὶ, ΑΠάΤΟΠΙ. ν. 273, ᾿ΗΠ µεγά- 
λων» ἀχέων ἄρ' ὑπηρξεν. Ηοτο. Εχ. ν. 
ττόο, ΤΠείοεις αὐ «ΑπιρηιισΨομεῖη : 
Τίνων ἀμοιβὸς, ὧν ὑπῆρξεν Ἡροκλη», 
Σώδας µε »έρθεν , ἆλθον' ιὸ γαῖθς Άγο 
Ῥεπεβεῖο γέΓεΤΤΕΠΙ 4110 1169 οὗ ἵπγεγῖς 
γεάισεπάο ΡΥΙΟΥ α[[εεῖί Ηετεμίες. αραᾶ 
Απάοεἰάεη 4ε ΜΥΗ. Ρ. 18, 34. ἵ.8εο- 
Ώος ὑπῆρξαν τῆς ἐλευθερίας ἁπάση τῃ Ἐλ- 
λάδι. Οπῖ Ῥτίος Ππ]ητίαπ Ἱπιυ]ῖε, Ἡς 
ἄρχευ χειρῶν ἀδίκων, βο ὑπάρξαι ἆδι- 
χίας, ὅς [αερία Ππριοῖοτ ἁῑσῖεας 
ὑπάρξαι. αὓ αἰτετο Ρεῖας Π]αταπι Π αιῖς 
υἱοϊ(οῖτας . ἀμύνεσθαι, νεὶ τίσασόαι , 
νε] τιμωρείσθαι τὸν ὑπάρξαντα, Ῥ]επε 
ρα/ππι Ἰοφαἱ {οἱει Πετοάσέις τν 6. σ. 
πρῶτον ὑπάρξαντα ἀδίκω» ἔργων ἐς τοὺς 
ἜἛλληρας, 1νν 6. Τ. 96ΥγίΠ8ε ὑπῆρξαν 
ἀδικίής' νΙΙ, 6. ΥΗ1ΙΠ. ΑιΠεπῖεηίεΒ 
ἐμὲ καὶ πατέρα τὸν ἐμὲν ὑπῆρξαν ἄδικα 
ποιεῦντες. 6. ΙΧ» Ἓλληνας , ὑπάρξαν- 
τας ἀδικίς, οὗ τιμωρησόμείας 1. Ιν 
εαρ. εχῖσ. εοττβεπάυΠῃ ατωίτος: ᾗ- 
μεῖς σθὲ τισόµεθα. ΡΙΟ ἡ. οὗ πεισέµεθα. 
Χεποββοη Κ. Α. Υ», Ρ. 355. Ρ. ἡμεῖς 
ἡμᾶς οὐδὲ πώποθ' ὑπήοξαμεν κακῶς 
ποιεῦντες. Ετααυεπίαπτ Ότατογες Αιιῖ- 
οἱ. {εὰ Ἱπρτπηῖς Ποταῖη Ἰπιίατοτες: 
1οεταῖες» Ῥ. 356. Α. οὐδ᾽ ἀμυνόμενος, 
ὦλλ᾽ ὑπάρχων Ἠδίψεις αὐτοὺς, πο εἱ10Υ 
ετας» 4 αιξυτ ἠπμγίατιηι ς [εηίοπι 
ππῖηας εχρτείῃε Ίπτετρτες Ρ. 375. Α. 

497 

Ἰάειῃ Τπ Επδροία Ῥ. 194. Σ, τοὺς εὖ- 
σεβεῖ βουλοµένους, αἴε, ἀμύνεσθαι, καὶ 
μὴ προτέρους ὑπάρχει). ὨδΙῃ τὸν ἐχλρὸν 
ἀρτὰμείθεσθαι κακοῖς, Ὁι αἷς 4ε[0. 
ΟΠοξρῇ, ν. 131. Ε48 εΠε ρἱυπααςργο 
{μα {αριεπια {οἴ]]σει απτταῦαπιυτ 
νυ]ρο: ποιητὰὶ, καὶ νοµεθέται, καὶ πα- 
ροιµία:, καὶ ῥήτορες, καὶ πὤντες μελεύου» 
σι, ἀμύνεσθαι τοὺς ὑπάρξουτας, Ατὶ. 
[άν Τ. τ1, Ῥ. 156. Πὐαπίις Τ. 
1» Ρ. 907. Δ, τὸ ἀμύνασθαι τοὺς ὑπάρ- 
ἕολτως', εἰς τὸ δίµαιον τελεῖ, αἱοϊίσεη- 
ἆππι (πε Ἱπῖππίαπι ΡΠΙο[ορΗϊ {[4- 
Ῥϊεπιῖογες περεύαητς: εἰεραητει ᾖάαπ. 
1ηγ. δς νετε ὈΙ,. αντ, 6. 5, Ρ. 
519. οὗ τῷ ὑπάρξαι πλεογεκτεῖ κατὰ πο- 
γηρίαν ὃ ἀδικῶν, ὦλλὼ τῷ ἀμύνασθαι 
ἐξισοῦται κατὸ μµολθηρίαν ὃ ἀγταδικῶνο 
Ρτουτὶ Ίοσαπ τε[]τυῖε 1ο. Ῥανίβως 8 
Γοάό. ΟΠµΠαποσυπ ο ἵπ ῥατιθ 
πιοδε[]απι πηετίτο Ιευόαι «41βεπαρογαᾶς 
Ῥ. 43. Ἐκ Πῖ5, Φὔὕπεαυς Ῥ]ὶαϊᾶ Ροδ- 
{επε εποϊτατϊ, πιαπΙζεβαπῃ ει, 1π [,}- 
[αε Οἵ8ί, Ῥ. 4138, 9. τεεῖρί ἀευαί[ε, 
συοἀ Ἱπ Ἰπάίοε ν. "Αρχειν ΤΕΡΟΠΕΙ- 
ἁυπι πποπιῖς νἵτ Πχ]πιῖης 1ο. Το)10γ» 
ὀμώεσθαι τοὺς ὑπάρξαντας. Μεηπόᾶπη ν 
αααε ποπ οΠεπάεταε ἵπ Ὠίοπε (α[Ποτ.. 
ΧΕΝΙ , ο. ἄχνΙΙ. αοοΗγαΙΠΙΠΙΠΠ Ρ. 
Πιευβατάα Γπιεπᾶ, απ, ο, ιτ. [αΠα]1ε 
Οε]ερεττ, Ἠετη, δα, Κεήπατις . 
1 Ρ. 468. ἐπῆρξεν ἵη α[θις Ώου Ευῖς 
ἵη ία: που οοπῖτα τε[ιποπάαπι ἵπ 
νίσεεπι αἰτετίης ἵπ δεγπιῖ (ΡΗ Ρετῖε- 
Ρε[ ν. 417. ------ Αριά Ροῦϊΐας ἑ- 
πάρξαι Ίου υ{α ταγήΠπιαση ΕΠ, Γει- 
τας ἱπεειτὶ Γταβίςϊ {επατῖής, ἀῑνεγίφ 
αιττίσυ(ας: 
Ὡς οὐχ ὑπαρχων, ἄλλὼ τιμὠρούμενος, 
ουεπι τεέ]υς η Ἑχεετριί ῥ. 8. 
Ογοιήμ ΙΠΙΕΤΡΙΕΙΕΙΗΓ, αάδίῃ Γεζετας 
Ῥ. 449. Οριίπε Τροπ, (αἱαχεγ, Δ. 
Μ. Ῥ. ο, ΧΙΙ Ῥ. 54ο. ξοπιες ΠΠ] 1Π- 
ὀΐσεπς., ε οιίδης ρεμεῖς επ: Ὅι οιὲ 
ποπ Λγίογ Γπειρίαπις /εά πιο υἱπα[σεῖπε 
Ῥαταπι ἁῑται υ [ας {η ΟΠ8ευ]ο ΕγτΠῖ8ε» 
αυοά αεσερεταο Παςεάδεπιοπ!: "αἲς ὁ) 
ΗΡΙ ο ᾳῦο 
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αὐταϊστέχναις ἓϊς ἁλώσετοαι, αἴστερ ὑπ 

οξεν. ἐκίεπι ατίνως φωῖς εαΡιείωΓ 

Ένας τον ἐγωπετίῖ, Πο νοτ[ας» επιεῃ- 

ὀατίοτ οπω01 αριά Ῥαμ/αη. ἵν » Ῥ. 308. 
]οσίτητ {ρ Σεὑίαπὶς εκεειριῖς ες Ο0- 

ποταρ, ἀἱροβαιϊδ αμὰ εΡεπι » 1408 
τ. ν. Ριαερ. 1ν. Ῥ. 291. 6. 6ΟΠΠΡΔ: 

τα Ροτεῆτ πος Τδμογαίάίς 119 ο. 
67. τοῖς αὐτοῖς ἄμιύγεσθαι, οἶσπερ καὶ 

οἱ Λακεδοιμώιοι ὑπῆρξαν. 5οΒο]. ῶ προ- 

κατήρξονω. Ὀυδίτο παπι εοιτῖρὶ 18- 

νίτετ ἀεῦσαδε ἸΠ{ετΙᾷ Ἱτετα δορῥοε[ές ἵπ 

Εἰεέτα ν. ο25. [η «4ε[εὐγὶ Ομοέρῃ. 

ν: 1ού8., Πα-οὀέμοροι μὲν πρῶτον ὑπήρ- 

ἕσν Μσχβοι τάλανές τὲ Θνέστου' εαἰα” 

πηζία ῥὐπιοτάίωπι ππεπ/α Γί Τθγε- 
ρα σοττίϱθ νο 

ΠΙαιδοόροι μὲ» πρώτο ὑπηρξω. 

Ἱπ. υ{α (υπι ἀνδροβόρος ὃς ὠγδροβρὼς , 

ΤΗφείες Εαῑς παιδοβόρος , Ἡῖ 8τατηυς 

ἀἰσίτατ παιδοβρώς. Ἐκ «4Ε/οὐνίῖ ν]σῖπο 

νετα 1ο79 το] φὔοαυε νΙτΙαΠῃ Ρο” 

εοτίε ἵπ νοςε ΙΜετακειμισθεν. ϐ πιοἆο 

{οτ1σαἵ 1 : 
οἳ κατολήξει 

ΊΜέγα κοιµισθὲ) μένος ἄτης. 

πασς αμίἀεη πιεπάᾶ {τεφαεηϊετ ἀ4πμο 
Ίατες. 

[ς, 1570. ---- τῶνδε ὁ”, Οἰδίπου. 

λόγων "Ακουσογ.] (απίετο Ῥαγπεβις οὉ- 

{οαύαιυς, τῶνδ' 1η τῶνδε ὁ πβοχίες Ἱτα 
απ ἀθίετας τούς Οοάϊοεέσαις εχ- 
Ἠδεπι [,εἷά. ὅς Ε)οΓ. Ὑς. 158. 
ἱορίταγ ἵπ Ώπποφμε Πιεῖά, ᾿Ἐτερκλέης 
παῖς σθς, νοσμ8 Ίπνειβς : { ριείῖαπα 
Ώο Ριδείετυπτ Πα, οὐ]άπί τεοίρετεη- 

εαν Ριοχκίπε {εαεηεῖα: γόμων Φερ- 
υὼς δἱδοὺς Αἴνκονι' ατηὶσῖτ Εμ λαϊδίως 1 
Ἡ,. 1, Ρ. 639, 36. Ἵστεον , Ἱπουῖεν 
ὅτι Φερν]., οὗ μόνου ἡ τῆς γυναικὸς ἐκ 
πατέρων, ἀλλὰ καὶ ἡ τοῦ ἀμδρὸς, ὡς ὃ]- 

λοϊ καὶ αὐτὸ Εὐριπίδης., ἓ) τῷ. γάμων 
φεσὰς ὀιδοὺς Αἵμονι. 8αρτα {οηρίετης 
ν. 4, Φερὴ, ἡ τῆς γυναικὸς προὶξ, 
οἷον, προθεις φερλὰς πατἠρ' υὈἳ Γοεη- 
ἀμπι ἔμειας εκ τρία ΗΙρρο! ν. 

ἤ 

ΑΑΡΝ οσα κ Ἱτατον.ες 5 

658. Π]ροσθεὶς ὁ πατὴρ Φερνᾶς . 
ἀπώκισ'' ἄοιεηι ἵπ[μρετ αὐτοίεης Ραῖετ 
πιο]θπῃ 1βαπ ΠπεΓσεπι /0ἱεἱ αὔαιεπατε 
δεὰ ποῄτο αποαπε ]οςο. αμὶ Π0Ι ρα- 
τεγπωπ ἵη {ΟΓΟΙεΠΙ ΙΠΙΡΕΓΙΗΠΙ 8ΤΓΟΡΒ- 
νοται., Ῥταοσ]ες {οτοτεπι Ηαεπιοπὶ 
ἀε[ροπάεται, ὃς, { αοἰἀ ηοο Ρε]]ο 
{01 Ἠωπιαπ]τας αςοϊάετει, Ἠαεπιουῖ 
τερπΙΙΏ αὐά]κετας, Ὠμ]ο ἀοτῖς]οςο Ε- 
ευταπιΣ. νίά. (αρ. Βαγιδίως ἵπ δίαί:ὲ 
ΤΠΕΟ, ΧΙ, 649, ὅς Ρμοεῃ. ν. 766. 

Ὅς, 1584. Οὕκουν ε) ἐάσω τἼνδε ην 
οἰκεῖ, ἔτι] Α Οοάἱεῖρις ὅτ Εάά. Πὶς {5- 
οεἀεης Ρτοάῖς ἵῃ ποιῖς Κἰπρίως, ουαπα 
Ρραυπι Γαετῖς ἵω Αι δοπὶρτοΓῖθι5 
αοευτα(]μς (γαξχαπόἷς εχοτοἰταϊης: τυ]- 
φανίι 16 Οὔκ οὔν' απῖα, αὐοᾶ ρεγῃί: 
Ὀσε, Οὕκευν [επτεπίίαπι πιαπίΓε[ῖρ ῥες- 
{ωπάαϊ. Οαπίσιθ {εητεηι]αε ποςετ Ἱ]- 
Ἰά ατῖθππ Ἱπιοιρτες, ΆΛοη ἱρμγ: 
πα ΠΠ] Ρταεσεῇβῖε, «:ο πῖτετετΙς 
Πτα ςοπο]ηο. Όὔκου» σ’ ἐάσω Πρηϊῆ- 
ος. ΕηΙάετι ποι βπαπι: 41ο ΠΙΡΙΙ 
υεἱοςε εοπνεπἱεητίης Ἠμίς Ίοςο. Οὔμ- 
ου» {οπιροτ νΙπ Πεῦετ πεσαπάΐ» αᾱς- 
οεπίι πουίαιο » πΙυπηυαπι Ιπβεινῖτ Οὔ- 
κοῦν περαοηπϊ: Κὐρίμς ειῖαπι ἵπβα 
ν. 1647 ἴεηπιανειατ νη]ρατασι Οὐκοῦ», 
Ίο {ἱφμῖ Ερπιβεβητεπι: ν. 1684. Τε- 
Ἰάαμσταῖ Ἱπιαξίαπι, «πιπομίις Ῥ. 105. 
Οὕκουν, παροξυτόνως μὲν, ἀποφατικὸν. 

περισπωµένωδ δὲ, συλλογιστικές 
ἐστι σύνδεσμος. Όυπι η βε]ο]ς αἆ 
Αγ]τορὺ. Ῥιαταπ Ῥ. 147. «οἱΓΙΡεΏαΕ 
Ηειιβετι βίας ἀποφατικὸ) . οεπ{ετ Ρο- 
τοίῖ εαἀείῃ ορετα.,νὶτ ΘΗΠΠπΠΙΣς νορέπι 
“Απιπιοπίο τεβΙιαϊΠε, 9 ΡεΙρεΓόΠΙ 
4Ἴοᾳῦε Υυ]ρατιτ ἀποφουτικῷ' Ἠῆυς 
νορσυ]ας ἀῑνετ[απι Ρίο αεσεηιῖς ἀΐνει- 
Ώταιε Παπίβσαιυπ τεέτε ἀεβη]νεταῖ » 
σμἰ, Ῥιβαευι {εαυπιῃς, Πευατίητς 
Ἐ, Πτοτες ἁΙ[σιίπιεη Ιίαά Ώερε ππῖπις 
απἱπισάνεττετυπῖ» αὐοά αἀποια[ε ποπ 
ὀεάΐσπατης εΠ ΟεΙεθειτ. Εάῑιοί «4π- 
ορυαπίς ΡΙ8] Ρ. 144) 145. 146.167. 

{ . δι 9/5 34 ψ.. 
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νοπσιιοσιρισιςσοσον ος, 

5, 15894. Σαφῶς γὰρ εἴπε Τειρεσίας] 

Οτεουεῖς ἵταααε νετρα Γαετίπτ », 4ε Τι- 

τοῇα Ἰοαπεπιῖς αἱ Οεάΐραπι, αὖαε ΠΟ” 
δὶς ες «4εεῦ Ῥοευ]ῇῖε οπίως ομ[ῖο- 
ἁῑνίε: 1 Λτο[οί(οἱ ελιμπι φιουίς 
επτίαπεν Νε [εείετε ἵμο θεύαπί υά[έε- 

΄σαπὶι αστὶ. Όαπι Βιπρίαεῖς πο[ετίδ: 
οὗ µή ποτε, Σοῦ τήνδε ήν οἱκοῦντος » 
εὔ πμάξειν πόλιν’ Αλλ’ ὑεκορίζου τᾶ- 
ρὶσῖ ιαπ νετ οοπραϊατυπῖ Γώυ. 
Ότβπων ἵν 7ρίῖ, εμπι Οτ. Οοἱ/. Ρ. 
ρω5. Ιο. δεαἰίσετ Οοπ]. η 7άπγοη, 
Ρ. 141, 192. ὅ 10. ΙΜετεετις ἵΏ ΝΟ- 

πίμπι ατού]. Ρ. 149. 

Ἡς. τςΏ7. Οὐδ' ἔχθρὸς ὧν σοι,] ΚΙπ- 

ἔς ο Οοὐᾷ. τεξῖε τεοερίε σὲ ΡΙΟ σός᾽ 
Ἠιαά εχηίοεπε Ιμείἀ, Α», ὃς Οαπταῦτίσ. 
αιους ἶτα Ιεβῖε Ώε/. Ηεταίάιω Απ]πιαάν. 

Ἱπ ὁαήπαι. Οδίειν. Ἱπ Τ. Α. ὅς |. Ρ. 
το}. ετωάϊτε, αυαςο {εαυσπτας, Εά- 

ΤΠΙΏλΗΏς: διὼ δὲ τοὺς ἆλάστορας Τοὺς σοὺς 

δεδοικὼς μή τι ΥΠ πάθη κανόν. 

Ἰ79. 1599, 9ο. Ὦ μοῖρ, απ’ ἄρχῆς 
ὥς μ) ἔφυσας ἅθλιο , Ιαὶ τλήον’, εἰ 
τις ἄλλος ἀνθρώπων» ἔφυ,] 01οά ΤΠεί- 

ἀεπῇς εχπίρει 5, ἄλλων», πε [εάε αυ]- 
ἀεπι πιηταία νει{αῖ εοπστυῖς. δε Ἱ]- 
Ίσά ρίαπι, εἴ τις ἄλλος, νεπίαπι 
(ουἱάεω, ῥροπθυς (πετ [ωδίεξαπι 
νθτοος μὲ {ας {ἄε ἁςοοπηΙποάΒΙΗΠΙ. 
Σ,' μοῖρ) ὥς μ᾿ ἔφυσας ἅθλιον, 
11) τλήμ»ν’, εἴ τις ἄλλος' (ΜΠΕ πιερε- 

παρε σετ, Εἰ ἰπβείσέπις [ φ-ἷς 
αἰῑωσί 1.οσα 4μασεύδη εχοἰταίαν {Π αμ] - 
δις Ι]]αά εἴτις ἄλλος, νεὶ βπιϊα αυἰά 
Ἰπνεοίατυτ, ποπ] εΠαδυΠε, Ποῦ αὉ- 

{αγάρπι ε[ο 6οπίεένταπι, ους {ΗΡί- 
εοτ ἄθλιον Καὶ τλήμονα ΠΟΠ ΤΠ ελάεπῃ 
οἶὗπι Εωία {επτευιία οορ]υμᾶα 5 {οὰ 
Καὶ [οἶο]ο ἀεοειῖ , αὐἱ » Ιτογα νει{α5 
Ρυήπα ἀορετάτα, Πα Ἰοεῖπι νεα] 
Ἱπρ]ενος Ατοίττοι εου/άεπι» ἔυγῖ» 
Ρίάνη Πε ρββες σος 4 
 μοῖρ, ἀπ ἀρχῆς ὥς μ’ ἔφυσας ἅ- 

θλιο' 

45 

Ὦ τλήµον,, εἴ.τις ἄλλος ἀγθρώπων ἔφυ" 
ο πε, | φαῖς αἰἴως πιογίαἰ έπη, {πο 
ΠΑ11Π. ὡς οὖδείς 3;.λος"1Παςς θΏΊπῃ εἴτις 
ἄλλος, εἴπερ τις, δι ὡς ἄλλος οὔὐδεὶς ΡεΓΙΠΙΙ- 
ταπτῦτ τηλ 1Π1ααπιοάί )οᾳ επ] Εριπια/ 5, 
“ε[εΥΙ. Αρλαι. ν. 943. Εἶπερ τις, εἰ- 
δώς: Φοβῥοο. Όεά. Τὺτ. ν. τι, Τ- 
πέρ τις ἄλλος, πΝστός: Οεἑ, η 60ο). 
ν, 1669. ΠΟΠ Αλγεσὸς ἐξἐπέμπετ᾽, ἀλλ", 
εἴτις βροτῶν, Θαυμοιστός' (απ. Π. 1ῃ 
Ώε]. ν. 16} νὔεος λιπορή τε καὶ 
εὔβοτος , εἰ νύ-τις ἄλλη. Ιιοπρίπι ὰ. 
Υ: χν, 6. ἐν τούτοις, ὼς οὖν οἱ) εἴτις 
ἕτερος , ἐπιτυχέσσατος' ν]ά. Ίπο. Τοίως. 
ΒΟγΙΑΤεῦις θρηά «ἴ[εα. Χ1Ι, Ρ. σα6. 
κ. Πτολεμαίο Φιισὶ τὸν δεύτερον Αγύπ- 
του βασιλεύσαντα ποδείοας» εἴτινα 
καὶ ἄλλο. καὶ αὐτὸν ἐπιμεληθέντα. Ἐς- 
έτερο]. Φορ. ἵπ ]. ο. εἴ τις βροτῶν ] 
ὡς οὐδεὶς ἄλλος' θφοά ροβετίωθ, αριά 
τεςρηι]οῖες αβταῦα», Ἰεσίτατ Ἱη. τὸ 
[ορὸ. Β]πιο: ν. ο02. Ίδεοστίέως Εἰά. 
ΧΙ» ν. 938. Συρίσδεν ὃ' ὡς οὔτις ἐπίστα- 
ῥάι ὧδε Ἀυκλώπω». Γαουιῶ, υξ αρᾶ- 
πος» ποη ΓΩυΙΠ οεεαραῖ οὔτις ἵπ Εη- 
Πφίάΐν ΑΠάΙΟΠ. ν. 6, 
νυν 9) οἶτις ἄλλη ὀυστυχεστάτη γυνὴ 
Ἐιμοῦ πέφυκερ, Ἡ γενήσεταί ποτε. 

πηηῖ οὐἰάσ γριά εῃο νίάειατ 
δυστυχεστάτη γυνή. {εὰ Ἰῖς Γαδ]ε αἁππῖ- 
τατί Ρτποῖρωπι ἵη [Ητειῖς νΙτοτ Ἱ- 
ἀῑσῖα, δεα[ήσετφ δυστυχεστέρα ςοπτῖρεῃ- 
Ὁ Βαγπεβιπο οὐ]οφυ!, Ώος [Πο πο- 
νυτῃ ΏΟΠ εβς οἳ ιά πηιτος, ἠοπ;]- 
Ώ6ς Όταεςς ἀοέη(ῆπιος (αμα 1α!η [ατ]- 
Ρἰάθα ριοὺοΠε: εὔτις ὅλλη δυστυχεστώ- 
τη ------ 'Ἐμου. Ιετ,. ΕΠοεαἰίπις αἲ 4- 
οΠίοη. Κο, 111, 61. Ιαουῦ. ΒΏβογ- 
της Ρταε]εξὶ. 1π 1Φεορὺ, Ρ. 387. ὃς ἴο. 
Ὡαυήίων εὰ ᾖάαα Τ9τ. ία. χχιτε, 
6. 1. Ώθδες αἴ{µ]εγάπε, ας οίἵεπάετοπτ 
ἵπ Πα Παρεγ]ατίνή!η Ῥτο «οιπρᾶΓαιίνο 
Ροπ]5 αοά αρμὰ. Ποτι. ὅς ἵω πορπυ]- 
5 μυῖ νεπίτε ]οᾳιμείοη:θας ΠΟΠ πε- 
ρο. Ὑταπι οιἶαιη Ρεϊηηατίαπῃ Ώ άρον 
Ῥιοος Τη Επεπι 1ζμαεο Πμγβίαής εχοῖς 
τος πιοπιίρ]. Μο]είε ποῃ ἔστει, { 
Η πι 3 πιω” 
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πότε Ἠππς Βαγρίάϊς Μπεν αἴιε 
μαος Ιπ ἵΠα Εογπιυία ]οᾳμεπαί 1Π μπῖ- 
νδτίαπι τοἱοτατΙ Ρο[Πε, ΠΕΡαΝΕΤΟ. Βτῖ» 

παπι, σεπιήπαπῃ μπαυε αὐοὰ ]ερῖ- 

τατ Ίῃ. Δ6Πο]ΐδ, αἀοάαιε ΕΤιπαϊ Ορ, 
ἘΊο}. 
Ἅτον ος εἴτις ἄλλη, δυστυχεστότη γυνή" 
Ατίβορυ. Ῥ]ατο ν. 675. Ρτίως ἁθλιώ- 
σατον», ορ δ). εἴ τι) ἄλλο, µακά- 
ριο, κἐνδαίμσα. δυβδοε]ες τασβϊη, 
ν. 8, νυµθείων ἔκνον Αλγιστον ἔσχον , 
εἴις Αἰτωλὶς γυνή, ------  Μεαπεπιεαπι 

νετίαπι Ρερετί(ε Γα[ρίοοτ Ργαεςςἀεητί5 
ἀϊνετίαπι Ιεθίοποπι : οππη επῖπῃ [οτ]ρ- 
τσπι οἴσες Δον ὃ) οὔτις ἄλλη δυστυ- 
αυστέρα γύ}, Εαοϊιο αιἲς Πωρρίεππεη- 
τασι αἀϊθσῖε Ιπτετρο]ατος: ᾿Εμοῦ πέ- 
Φυκεν, ὃ γεγήσεταί ποτε, Ἱείαπαπι {δ- 

ππεπ Π]]αά, πεσυε Ειηρίάευπαν Π 1]- 
Ίαο αὈΠςία-ατ. πἰπΙ αά Ἱπρίεπάσα 
{οῃτεπιῖα ἀεβάρταῦϊς, νειετῖ τείῖ» 
τωτα {οτίρευτα-: ία ερο φμοπάαηι {ηοῖ- 
εποω {π πο γε «Απάτοπιαςῦθ 
Άωμο τος [ὶ φιᾶο αἶϊῑα ΙΠΗΙΕΥ ἴπ]υτ- 
ωπαιμια, "τις, 4ιΐβῥε θµπε πιατὶ- 
τωπι Εεδίοτα οἰδετίπι αὐ «4εὐ]ῖο ταβῖα- 
τι ς. δὶο ποῇτο Ίοςο Γποετ. Ὦ 
τλῆμο». εἴτις ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ' Ὅ», 
καὶ πρὶν εἰς φῶς κ. τ. λ. 

3. { 

Ὦς. 1591, 92. Ὃν καὶ πρὶν εἰς Φῶς 
μητρὸς ἐκ γονῆς μολεῦ , "Αγονω ᾿Απέλ- 
λω» Λαϊῳ μ ἐθέσπισεν Φονέα γενέσθαι 
πατρός ] ΕΙάεπάοΟ πποβί{ε[ῖαι τὶῤορῥα- 
56, «µοπιοάο οερεῃῖε "Αγονο», ἵηπ 
οἵα νοσο ἀριαϊαπτ εο ΟταπιπιαΏοἳ » 
πε ΡοΠει ἵπ Ῥωτέρίζεη τετοῖουειί τὸ, 
Δὶς τουτὸν ἡμτ» εἰπε)  Ἠος ασπῃ ᾳ]]- 
αυοτῖες «4ε/2βγίο ποίτει οὐϊεείΠει ἵπ 
Οοπιοί Κεπῖς, Ρίοοσυπ απεπιάαιη 
τεοίτατε ἸαΠὰς, Απείροπες ἴωαε ἆθ- 
Ρτοπηῖε Ππίείασι : ")ν Οἰδίπους τὸ πρᾶ- 
σον εὐτυχῆς ( ΜΙ. εὐδαίμων ) ἀνήρ. «4ε- 
/εὐίως απά Ὠδες , οτε Οοπιοί ν. 
[149 
Ἱ{ὰ τὸν Δύ, οὗ δᾳτ'' ἀλλὰ κακοδαίμών 

φύσει, 

οι ο τα ιπώαιο πε. το 

ὍὌντιά γε, πρ Φῦναι, μὲν ὦ) πόλλων 
ἔφη 

᾽Αποκτενεῖ; τὸν πατέρα, πρὶν καὶ Υ1Υ9. 
νέναι. 

δὶο νετ[ας 1515 {ογρεπάως εΠ ε Οοἀ. 
Ὑατίς, υοου]α ἢ, οἵμπι αἀάίάετας 
Οταπιπιβῖους, “Ἰπ[αρετ εἶεέα, ΘΌωο 
{ρεέίατεπε Ίῆα: πρὶν Φφῦνοι, ὃς πρὶν 
καὶ γεγονέγαι. Ἰατηῖτ Ἱπτετρτειες» τυπος 
ου{σευταπι επι πεπήτπῖ, ααὶ απἶάεπι - 
Οοπι]σεί «ορπονετῖς ἵπ Ευτιρίἀεῖς (τᾶ- 
ἀὐσεπόῖς Ἱπτεπιρεταπτίαπι, Εταβτα {εἷ- 
Ίΐοει Ίάππεται Εωπρίάεςς Ὁ»., καὶ πρὶν 
ἓῑς φῶς ρητρὸς ἐκ γονής µολεῦ, ᾿Αγο- 
ο ΟµίΡΡε ΦΙΕΠΙ, εἴἶαηι απ{εβμαηι εὉ- 
εἰάετειι Πιαίπε», Λοπάμη παπι ὅἃο. 
Φυράαπι Λαπίεγίο Ποστ: ,» δοροᾶ- 
δι, [ες ἱπετργειαϊαγ ἄγορον Ρεν μὴ γεν- 
5 2ἠήηναι ἐφείλονταο, ουεἰ μὴ πρέποντα 
0 Τεχθήγαι. οεὰ Ίπεο ]μάἱοἱο πιᾶίθ. ᾱᾱ- 
.» γογος ὑῖε εξ ποτάμι πας: μὲ εἴἶαπε 
 Εοπεγ. . Ὁ., 4ο- «ΑΙ δφελέε τς’ 
 ὤγογος τ ἔμεται έαφιις ἄγογο» 
 αριά Ειωγρίάεπι Ροβίηι ἑαπφιαπι ᾱ- 
ον ον ἅτα, ποπάμπι παϊάπι. Όύας 
{εαυυατυτ ρυ0Πσαια πο]ίοπι.  Ὠυδ μα] 
ποια εβ οαωίπ τεέε οερογίε Αγ 22929 
οὐάρρε α,απ νοσεπι Πο {ιτ Ίπίειρτε- 
ταιᾳς Ατίζορύαπες. ή ο εις 
πηυίτο ΓοΡΙΠει Εωηρίᾶες, νεα αὐῖ- 
ὄεια ορίβΊοπε: 
ἸΑγόω 9 "Απόλλων Λαϊῳ μ᾿ ἔθεσπισεν 
υἱείπιαίη Πτεταπι 6 (04. .εἷά, λες!» 
οµας Ρουμείαι οεἴαπι οποτῖ. δεπ[ας 
εὐ εἴεετ Όμεπεν απίεᾷιαη έ[]ετε 
πας 1.1δεγος ποπ αδεπῖέ {,αἴο, Ρᾶ- 
ἔτεπι ἐπίετεᾶμγπι ππο οαποίπαϊις {[ὲ 
Ύβοίίο. Πε[μεδίως: "Άγονος. ἄτεκρος. 
ροίοι. Ἀὐοᾶ, 1 9 ν- 684. Ἱκουρέτεραι 
ὃ) ἄλογοι στυγερὸν πετὶ }Πρας ἵκησθε. 
Αριά ὠυ μα δίωπι ἱερίτατ παίδων ὅ)ο- 
ος. ὰ Οἆ Α., Ρ- 436. 6. δε 
Χγιδις ἵη Βμγίῤρ. Ίοψε ν. 64, Ἁρώια 

σπείρας λέχη "Ατεκγές εστι, καὶ 
Ιςρεουσ᾽ απποφ [)ε]ρ]ος νεπειαητ Ἔρω- 
τι ποίσωγ. ῬΡαΙΕΓ [ια]ὰδ. ομοπίατῃ ᾱ- 

11» Ἀρώια λέκτρ) ἔχων ἓν ὀώμιασιν 
Ἐλ. 
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Ἐλλὼν ἐρωτῷ Φοῖβον" ᾳὖβε Ἱεσυπτυ:. ἴη 
Ῥποεπίῇ. Υ. 13, 

σα, 1595. Ετεύει µε, νοµίσας πολέ- 
µιον πεφυκέναι,] Δά (Ογοίω µ5οιε 
νυ]ραταΏῖΏ πολέμιον ὁυσδαίµογα” 4ΟΠ)ο- 
ἀο Αατπε[ως ετῖαπι ἀεάῖεν Οοἁἱςῖς ἴ- 
ΊΠΕΏ ΠΕΠΙΟΤΑΠς Ιεξίοῃεπι πεφυκέναι » 
ουαπι Ρἰεγβι ὃς Κίπσιως τερταε[εητᾶ- 
τυης ΟΤοΗών ὅτ Οοάΐσειι ααΐδαυς 
{απ {εασιτηδ: πεθυκέναι ρταειείεα 
Οσα. εχἠίθεπε Γιείάεπ{ες ὃς Βου, Αἱ- 
ετυσῃ ἴ]ηά μπῖσο ξοτίαη «4ἱ4ἱ π]τεῦα- 

τὐσ, οπἶης [οπρίοί ραμίο αΏἴας ααπι 
μαες εκε]άεῦαπε, Ιεσρται νεΓ/αΠ1 1692, 
Ἐτανὼν δ' ἐμαυτοῦ πατέρ ὁ ὀνσδαίμω» 
ἐγώ. 

Ὑς, 1596. Ἀρην γὰρ θαγεὺ νιν ἐξ 
ἐμοῦ. ] ἵπ Α Γεἷά, Ἱερεσαιυτ ἵη «οῦ- 
ἴθχτυ: πέχπρωτο, χρη» 3’. θ. ἃς νετθο 
«ρὴς Ἱω[σεῖρεαπι οἵας» Ὁς Ιπιεγρτείᾶ- 
ΠΙεΠτΙΠΙν εἴμαρτο, Πὶς Ροπί 4ποαιμθ 
ἀεθιεται πέπρωτο. 4ΡΠΙΕΠΕΙΠΙ 1η πᾶ- 
πρωτο ἵανεπες οππὶΠαπι οῦ{εγνεηῖ ΠΠΟ- 
το {αεῖς Ἠῇῄταιο: ν]άεαπί Οεἰερειτ. Τ. 
ΗΒ. ἵηπ ΜΙ{σε]]. Οδίειν. Υ. ν. Ρ. 901. 
6 ἵπ Ἰήαεβοπίς νετία ἸΝενομοθέτητο 16- 
ΡοηαηΏί αριὰ «41ὐέΠ. ΧΙΙ , Ρ. 578. Ε. 

Ἡς. 1507. ----  θ1ρεὶν , ἄθλιον, βο- 
ράν.] Α νὶεῖηϊς νοςεΏῃ ἄθλιο) [ερᾶτᾶ- 
νὶ» πε ααἱς ΟσάίςΙΒι εαπ{ετεῖ 1εεο” 
Ρεπι νυ]σεϊαε ρ'αοξστευάαϊα, εχΏίθεῃ- 
εἶαπ θηρσὶ» ἀθλίαν βορά». Πο ἱεβίτατ ἵπ 
Ρϊμ]ς Τεἷά, ὅτ Οαπταῦτ. Π νε] 1σηβί 

«ἀεῦεχεπῖ, πο Πο αιϊἀειῃ ἄθλιο επει 
{ο][εἰερηάυπης {οά Ιαπβῖ νο]υῖε Εωσῖ- 
Ρίάες: πέμπειλδέ µε, τὸν ἄθλιον, µαστὸν 
ποθοῦντω, θηρσὶν βορώ. βο τεξε εερἰε 
δοο]]αίτα. 

Ὑς, 1όοο. Τ. ------ ἑλλὰὸ δουλεῦσαι 
τέ µοι Δαίμων ἔδωκε Ιέλνβον ἀμφὶ δε: 
σπότην.] ἃοπ ἀμοίᾶπι ππεηάθε (ωερί- 
οΙοπεΠῃ ριαευεῖ ἱποοπιπιούμπη Π]αά πος 
Ίοςο τε. 4ὐ8ΠΙ πιβρὶς ειἶαπι 4άΠΙΠΙΑΣ 
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Οσαίςαιι, αποσιπι ποὺ] ]εέτίοπες ἵπ- 
ποτυετΗΠῖ α νυ]ραείς ἀῑνετβιας: εχ 
ΒΙοιεπιίπο (αππου πὶΏ] Ἠὶο εποϊατας 
10. 7οωι. ἵπ Α Γεϊάεπῇ Ιεσεῦαιυτ : 
Αλλὼ ὀουλεῦσωι τέ μοι δαίµμω» Πόλυβον 
ἐξέδωκε» ἀμφὶ δεσπέτη». ηὈὶ δαίµων υἱ- 
ἀετῖ ροτε[ ρτῖπιῖτας , ταπαυαῖη Ιπίεί- 
Ῥτετατίο Οπαπηπιαιίε!, ροβταπῃ [0 ἤ- 
πεπι νει[ας 16οο. Οµπίπιο γοταῦ- 
1401 Δαίμων Ρτοτίης οπιίεεΙεῦΥ Ἱῃ 004. 
ϱαπιαδιϊρ. Ὠθεο ταπίµπῃ ΡΓαΘβετϱΠῖΕς 
Πόλυβον ἐξέδωκεν ἄμφὶ δεσπότη». νοςᾶ- 
ὈΕ]ἱ ὁαίμω» ἀεξεξξαιη Πο {αρρἱει 1 εἷά. 
8» Πρὸς Γἱόλυβον ἐξέδωκεν ἀμοὶ δεσπό- 
την. δοπίρίεταε ζοτίαη Πωὶρίά. ἆς Οἱ- 
ἴΠαεΓοπθ: “Ὅς μ οὗ διώλεσ᾽, ἀλλᾶ ὃδου- 
λεύσεγτά τοι Πρὸς 1όλυβον ἐξέδωκεν ἅμ- 
Φὶ δεσπότη». ἄεαιε «οπργῖς ἐξέδωκε» 
"Οιμαρτοπίς απαπῃ δοῤῥοείευπι: Τί μὴ 
ἐδέχου; τί μ) οὗ λαβὼν ἔκτειας εὐθύς 
Δὰ Ροϊγοαπι ε Οταετοηπο ἀεροτίαιις 
Ἰηζαης νἱάσῦατυΥ 1Οἱ Γωνῖευτεπ {ετνί- 
τυταςς τες αἶτετ οωίάεπι οεοῖαῖες Πῖ- 
ΑΙ]οπλίη 4ο ΟΙεµαστοπε ἀἰσί Ροιετα:: 
ἀλλὰ δουλεύσοντά σοι Πρὸς Τέλυβον ἑξέ- 
δωκεν. {γεφυεπιετ σοι ἱμηρὶ Γοἱει τῷ 
ἀλλὰ , ἃϊαυο ἵπ Π9ε {επασ]! ςοἱ]οςα[]. 

νο. 1698. "Αγευ ἠεῶν του ] ΔΟΌ .46- 
φη]ίο Ῥεγίο τεϊεέαπι ετον πΌῃ ἀεδιιθ- 
τας αοςθητΗσῃ τε((ηστο Οτο(ζμς, οῤῥο- 
εἷες Οεὰ. Τγ{, ν. 42 εἴ τέ τευ θεών 
Φγμην» ὀκούσας' ν. 4ο. ἐκ θεῶν του. 
Π]αά τον, τῷ, δορβος Ίοησε {γεοιειι- 
τήΠπιαπι ὃς Αεεῖοίς, ππυ]το τατῖὺς ἵῃ- 
νεπίειυς η Εωγίρίῤείς, δραἀ «4ε/ὐγ- 
ἴωπι τοηΠίαιε, ππΏςμαπῃ οςσµΙΠΕ αραιά 
110ΠεΤΙΤΗ. 

Ὅς, 1611. 'Ἠδ' ἡ θανοῦσα» ζσσι γ᾿ 
ὧν σάφ᾽ οἵρ' ὅτι] ἵπ πτχοφυε Τ.εἴβεπ[ῖ 
{οι οίεατ ο ἂν, αμοά , αὐάαι ε Ρατί- 
ΠΠ τομ: ο (απίαῦσΙς. ἀεοστῖε 
Ρίεγ ως ἵπ ας ἔοιις Κἰπρίις Ίπνο- 
ποτε οἱ νυσατμ γάρ, αποά, αὖφ. 
αὐε ηὶς {αϊῇεες, ποῃ Γοὐ(ςΙεαζοη, 1ο: 
γοςᾶῖο (ΠπΙοΩ Ποὶμή 5 ο] ἂν Όις {8- 

Ὠδ 
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αἲς σοπΠιοόυι νίάετοευς: ζῶσά Υ’ 

ἔχειραγώγησ᾽ ἄν. [ὲ φμΐάεπι οἱυετεῖ » ΤΠέ 

“παπι ἂμσεπς εοπατείατ. ΒΙεραπίετ 

Ὅς, τότος 1. ἀποιταμτίς Τητετορᾶ- 

τἰοπίδης Ιπ{ετνίε Αλλ”' Αλλ’ εὔτεκγος 

Ευνωρίςς Ὀίωπι βατ βογυπη 5 [εὰ Ε]μο 

Ξαὐίρτιπῖ: απ 1ρ/επιεῖ Μνεπὶς ἴπ[ίατ πιῖ- 

-Ρὲ οἰδωπι Ρο[[επι εὐπιρατατε Ὁ πὶιἰ πηῖ- 

πας. πας ὑίάω νος! ἀλλὰ, Ρο Ρα 

ἀπεα ν ευτο. Καβδειης Π]οσήπαν]ε 

Απποταε. ου. ος ϱ ο. ο τ. ------- 

1]α4 Τόβεν., ν. 1614. ἱπτετρτείασαΓ.» 

ΝΙΡΗΙ ππής, Φεμομαευ [εουστδν 

απ! τοάφᾷιάίε ρετ εὐδαρᾶς, ὃς (εἱεροιτ. 

Ηοπιβε)ιβ ας ν οἱ Ῥίθετεγ ζΕἴετοῦ 

Ἄσσατετο 1]οῦεν 1λαά Αιιίοοτασι εΣΡΙᾶ- 

ππως ποῄτιπη 4 ποααςα Ίου αιΠρῖς Τπ 

Ἱμμοίαπὶ Τϊποῦ. Ῥ. 11τ 38. οοπ{ {[0. 

Ὀριοπως ἴπά. «Αγτίαπί Ερίᾶ. ν. Η όν). 

ὧς, τ6τό. Οὐ, μήν γ), ἑλίξας ἀμθὲ 

σὺν χεῖρας γόυ Ας ανὸς Φοανοῦμα:. | Ὀπίως 

όωπταπαξ [τετας Υ” ἸωπιυτανΙ {ζάειη. 
Ου] ουἱάσπῃ ουτες ΠαυεὈίτ Τη 1Η εχετ- 

οιταϊας., 14 [ράε νοςυ]απι 4ο Ευγιρίᾶε 

ευίΠὸ οο]ἱοσαπάαίῃ ΓατεὈίατ, ποπ ου 
Ἱεσερατατ 1η Εάά. Οὐ μὸν ἑλίξας γ΄ αμ- 

Θἱ σὺν χείρας γόν. πες 191 Ροπεύαϊατ 

1π Οοἆ, [μείθ. Α. Ώεαμα (ΑΠΠεΠ εείαίῃ 

1Π 5ΙἴείΟ Ίοςο, απο Ιαπῖάαο {Η01ε- 

Ευσι Υ επιο]ἠε α[ρεγίτατεια Γεααςητῖς 

ἑλίξας" εχκεπιρὶῖς µβῖςο» αὐία ἀοξτίς 

ποια [πες Πθαςθ. ππονετεηῖ οµΓες ]8- 

οσῃίς. Τέ µνν ἵπερε Ἱπυσιπεως: ε. 

/εὐνίις ἃσατ. ν. 1997. δορῦ, Εἶες, ν. 

οτῳ. οιηρ. ΟΥ. ν. 1098. οὐμήνσε, 

υπ 1απιεη εφ ιίάεπι. Εωπρίάεα διατς 

οχριε[ι», 1 επίας περ. χε. 

Οπεοπιεπι Οεά[ρις ν. 688, σἩ ἐπ/ρε- 
ἅας, ωἱ ῥγοπς, /ρρῆεε ἀεπίγαν ὑΙΕΤ- 

πας ἓν ὑππηίς ἀοπιπί οεΠρία φὐσε- 

ταπι.ν. 602, 1.ἴπηιεγετεξία αθει ὁ ὃςς, 

Τὸ γὸρ ἐμόν ποτ’ ἐυγεγὲς Οὐκ ἂν προθδίη». 

Ειωτίρία:ς αἲ Ηετιπίοπεπι Αποζοηιασις 

γ. 10ο, Ὅμως ὃ’ ἐμαντὴν οὗ ποδεσσ’ ὦ- 

)ωώωτομσι, 

ὕς. ι6το. Σοί γ” εὖ λέλεκτοα:, γόνὰ- 

“4Η ο Νο ππλώτ ον 5 

τα μὴ χρώζεν ἐμά.Ἱ] Οποπήτας ες 
το Σοί τ) εὖ, ΡοπετεῖΏ, Σο γ’ εὅ, 
γετίας πιο ποπ ΠΠρεάΠς 334 Ηετας]ία. 
πὈί τεξϊο (οτίρταπῃ ρτοίτας Π]]μά {ρίαπι 
Σοΐ τ) εὖ λέλεκτοι. [εὰ - οοπεῖπαα {ξ- 
αυὐπΙᾶΥ, καὶ τὸ τῶν ὃ) αὐχῶ, έρον, 
ΤΓοιαῦτ” ἔσεσθαι, Κάγὼ μὲν ᾱ- 
στων σύλλογον ποϊήσομαι. Νοβτο νοτ[α 
τε Ίοευπι ποπ Ἰηνεπίε , πΙΠ {εαιεπτῖ 
{οϊρίοτίς: ᾿Εφώ τε γαίες σ᾿ οὖν ἐδσοιμ) 
ὢν Ἀθόνα. Ῥοτυεται απ]άεπ Εμγίρίάες 
{οὐρβΠε- Σοί γ᾿ εὖ δέδοκτοι, γατα 
μὴ χρώζευ ἐμά. φποά ποπυεπη]η{ νεπε- 
ται 1 Πεπισπ» εΠαιε δέδοµται Ετε- 
Ύ,εῃς αἀπιοάαη {η το]ἴοας αριά 5ορῥο - 
εἶειι ὃς Ειτίρίάοη: Ἐ λῶς δέδογται, 
Ρτο Καλῶς δὲ καὶ , τείΠτπεπάασι ατοῖ- 
τοι Γἱοίορεπί αριὰ ὁϊούαεωπι Εἰοτ]. 
Ρ. σ67:. 4ο. {εὰ {οτρβτ Ρρτοειὶ ἀμδῖο 
λέλεκται' ἳ ἵη Μες. ν. 454. 913. 
Ηιρρο]. ν. 1021. ὃς αἰϊδῖ. Ῥετρεταπι 
ἵπ Οσα, ἱερεῦαιαι Ε]οτ. γόνατα μὴ χρα- 
ζεν ἐμά. Νοίτα δορίπρίω αἀτπονΊε 
Ἠε[μεὐίαπίς, Χρώζει, προδάπτει, ψήλοὲ 
ὁμ. Εωτρίάϊς Πε]έπαε ν. 841. Ὡς 
οὐκ ἄχρώστα γώατ᾽ ἐμῶν ἕξει χερᾶν, 
Ρταεῖεί α]α, ΛΒατπεβις. Ν]ος Π]ε αρ- 
Ρομπ {τὶς Ἱπποιείεῖε εκ Εωτίρ. [- 
Ρµΐς. ἵπ Δυ]. ν. 1916. ΟτεΠε ν. 38ο, 
983» ἅ ὀς[ο]]ῖ9. Χροϊζεφ 1Π 
πίρωζειν σοπιταξαῖη εχίπο]ε ποταϊ ουτρς 
Οτρογϱ Ἰάμβετε: 'Τθεοεγϊ. ἂν ν. Σ8. 
Μάντις τει τῶν 2ύκέα αροϊξεῖτοί «ρλας 
µαία. ο ε δολο]ίαίτε Ἱερεπάυτὰ , ρες 
συν χρωτισθήσετοι εκρ]ἱεαπῖε: νίά. Ει- 
αϊρ. Ἡ. π. Ῥ. 1900. 1ο. Τήευς. 
απ, ν, Ί4ο: αρὼς επ 

το. Ειηῖρ. Ηοτθσ]ίἀ. ν. οτς, ΒΗειει- 
Ίᾳ Ίπ οοείαπῃ τεοερτς”Ἡ ας ἔρανὸρ 
ο πο χθνι 

ες {1 64 ρδ ερ ἆαλς ς οξο 

Ὅε, 1624. ----- ἓς σέρσων πό Γίο- 
τρίδω σὺν ἄ;.λοις ᾖλθε, ]. ιππείς νν Με- 

δὲ ποΏ αεί, Ἰμουῖεν {ἰμά ςὐ) 
 ὄλλος, Ομ ραῖτίᾶπι ετετίητης νθ- 
» ῖε «ΗΤΏ αἱῑς, ΕΠίράα [απε-ξ ]ε- 
» Ἴωπᾳ ε[ὲ [επιεπεία ς ΠιαΙΜε:Ά σὺν ὅπλοις, 

3 οεί 

ορωτὶ πεπᾶϊνε- - 



ΙΝΈΥΛΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΡΝΙδΕΑς, 

ον δε] αἰἰφιά αἰθιά εἰισηιδάί ΝΙΗΗν 
ορίπος, αἰῖμά εχεορ]ταγΙ ΡοΠει α 
ἀιερ]ίορι α4εο Υυ]βατυπι ἄλλοις, αποά 
πημί Πο ρεπυΐπαπῃ νΙάέτως, αι ότλοις 
Γαπεπ, « Ιεβετειυτ 1Π 6ος, αεσοπῃ- 
πποδαιΙΠπσ απ Παάΐσατεπι: νίταπι Ὦο- 
έπῄπιασι πον]» ου! νεπετε Ιάεπι Π]αά 
η ΠιΘητεπΙ, αμοὰ ἄἰηρίος οἴταραι {5 αἆ 
ΒιπαΠάσ1Π οοπἰεξευταῖη ΓΠοεη, ν. 514» 
Ἕλθέτα σὺν ὅπλοις τώδε, καὶ πορθοῦν- 
τα γή», 4ε Ρο]ψηίεε ἀῑξία: Ροτιε- 
ταητ τα εκοἰτατί νετ[ως [οηίς 1292 
Οὔτοι σὺν ὅπλοις ἦλθον εἰ τὸν σ)» χῦε- 
2". Τραῖσ. Δαι. ν. 7549 Ἠξει σεσς 

"Αγυρις Ἑλλάδων στρατιᾶς Ξ σὺν 

ὅπλοις, ᾿Τλιω» ἐς τὸ Σροίας Φοιβηῖον δοᾳ- 
πεὸογ. Όμοιας η Απείς. δορῥοεΙῖς Ρο- 
1γπίσεπ νεπῖ[ε εαπ!ε ν. 116» Εἱολλὸν 
μεθ’ ὅπλων Ἐύν ϐ ἱπποκόμοις κορύθεσσι. 
5εὰ 6 Τρία δορβοε[ίε Ίοσμ9 Βῖς τεξϊτα |ε- 
αἱ πποπΏται σὺν ἄλλοι. ἨΝεφιε επίπι 

Ἄτπατυς ἀμηιθχαι νεπεται Ρο]γηίσςδν 
{εὰ αγπαίς», ὅς {εκ ΠΏιςσῖδμφ, (σὸν 
ἄλλοις,) ἵπ [αἱ {ο 8 Ρτατῖοπῃ πητ8ῃ- 
εἶθις, ϱοιπίτλξδ» πε α4θο» ααϊάαμ]ά 
Ἠὶ βεσετῖηε, α ΟΌτεοπίε {οἱί Ροταετῖς 
Ἱπρωιατί Ρο]ψπίοί, αωῖ πέρσω» πέλω 
Τ]οτρίδα αν ἄλλοις ήλ3,. οἱ απ] {ι- 
Ῥετείε ἀωυ]ιαϊοηίσ, ἔοττε το]]ε ἵῃ 
Ἠετς, Εαν. Υετ[ας 1163 Ἰοαυίεαν 1 μα- 
{εις», αἱ Πετοί νοπετας Έμορας 
αυκίίο: "Ἠκω σὺν ἄλλοις -- Σφ 
παιδὶ, πρέσρυ, εύμμαχο» Φέρω» δόρυ. 
Ἐιεοσ]ες αἲ Ρο]γπίοέη Ῥμοεῃ, υγ. 
δοι, Γζῴτω σὺν πολλοῖσω ἤλθες πρὸς 

τὸν οὐδὲν ἐς µάχην. δες [άπιεη Τ6- 

ΕΙ Εαεῖ]ε Ῥοϊετυπῖ » αὐαππρηπια!η 

Γιετῖε ότλοις ἵα Ο0οάά, νεςΒ/{ΜΙ5 τερεζ- 
τΗΠ. 

Ὑς. 1624. (τόνδε ----- Πολυγείκους 
Σέκυν) ᾿Ἐκβαλετ᾽ ἄθαπτον τής δ᾽ ὅρων ἔξω 
χθονός.] ΝΝείειερασι εφιϊάεπι, αὐα Πῖ- 
τατοτυτ αὐέτοτίτοιε βαγπε[ῖο τεοερῖα Ι6- 
ἀῑο : Ἐκβέλλετ” ἄταφον' αμΙπ]αυε γ6- 
ᾳματαπι Εάά. ΓοτριταΠά, ἄθαπτο». 
Επππατεπῖ 0944, εἰάεηίες, Ε]οτ. ζαη- 
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ταρτίρ. υπῖσαιη ἵηπ 'Εκβάλλετ' ουίθτετα 
Πτεγαίῃ ου Ηεϊπᾖο πια]αῖ, αὔαπι βατ. 
πεβαρυπ] Π]ιά {εαυ!, νε] «παραεβαάπι 
ἵῃ Ίεὰε Έεττο Γεουπάα [επαγῇ, Ροιμε- 
ται Πμγρίάες [οηΙρβΠε: Βαλεῦ ἄθα- 
πτΟν. [εά ναηανίι Πτμέπταπ , οὐΙα 
ἀεάεται «ε[εθγίις ἵπ εαάεπι το ᾿Γεἰ.. 
ν. 1025 Τεγδὲ Πολυγείκους νεκρὸν Ἔξω 
βαλε ἄθαπτον, ὥρπαγἡν κὺσίν. ιο 
τερίεῖε 1ἱβαμίς Όται κ, Τ. ΤΙ, Ρ. 
989. ο. ΡΡΙρ[ἰγαῖ. ἴσοι. ΕΙ, Χεχχ. κε- 
κηρνγµένον ἔπ᾽ αὐτω, (ὰε Ρο]γπίοε ]ο- 
ουἵτυγ}) κ) θάπτει αὐτὸν, μηδὲ ἐγοῦν τῇ 
ΥἩ Ἡν ἐδουλοῦτο, παπι [0ἱ [1ήἱεετε 
οομαδαίΗγ. Ὑἱάεηευϊ (8πε Ττασίαϊ (1ο 
τεβ/ροτε τεοερίηπι ΑιΠεηῖς ΠΙΟΓΕΠΙ , ἶπ 
τεπου πιυπι ἴ]αά (ταπβυΗῇο ΤΗε- 
υαπῖ ΏεΕΙΗ τεπρις, Ὁς ππατετῖοσι ΠΟἱ 
{αὈυ]ῖ εχοιπαΠάί αρίαπῃ ΡΑΙΕΤΕΏΕ, 
Ομῖῦις Ἱεκ [ερυ]εταπη ΑἴΠεπις ἀεπθ. 
δανετίε, τί ε ᾖΚἰτερπαππί 19ε]]ο 
ον » ἵυπ αἰμηάς ποριπυπι 
επ. 

Ὅ.. 1628. [ Ἐᾷν δ' ἔκλανστου, ἅτα- 
Φον, οὐωνοῖς βοράν.] ΕΠ ααϊάεπι νετ- 
{ας εΙεραπιή]πηας, δορµος]εας αἱρ- 
Ρε, [εὰ Ἠος ἵη οσο ἵαππεπ [ρυπίυς, 
{λατρίάείς Πο Ἱπιειίετιαδ, ατ πητίῆ- 
ουπῃ ΠΕ πο Πος αυἶάεπι ἰά {μ[ρίσαιοδ 
αα/θυς δορῥοεἰἰς Ίοευς ὃς τεἰῖαυα βπιὶ- 
Πα. Εαετίηῖ ΊΏ ΠΙΠΙΕΙάΤΟ ΠΟΠ ιΒΠΤΗΠΙ 
{εά Ππιυ] οου]ῖς [αοίεξα. ΠΗΙ αι]άνῖφ 
Γοττε ροιΐᾳ, αυαπι νετίας ἵη Ττερι- 
εἰς [ος αἀμ]τετίπος τερει]Γῖ , ΓαιεριΏ- 
τας, ου {απεᾳατῃ Ιποορηίτα Ροῦ(α- 
τα. ἱπρη]πιῖς νείετηπι π]ΗΙ {πι {υτ- 
τα, 4ε απίρις εκ «4ἴβεπαεο, Οἱεῖι. 
«άἶεπ, [οί , ὃς Ἀἰππάε πηυ]τα ρος- 
Γεπε πεαιε αἀπιοάπιη ρτοιτῖτα ἀἱδριι- 
τα, θοβῥοείεηι Πιηρίάεα αυαεάαπι 
τταπΠη]Πε, Πωρτα ραυοῖς Ίαπι Εις 
πιοπ]ευπι 44 Ὑς. 1420. ΡοΠεπι ἅ εκ 
Ειτίρίᾶε «οἰ]ῖρῖ, αἴαε Ρρτίος νἰάετετυς 
Ριοτυ]Ι{Πε δοβῥοείε, Ομϊπίπιο νετ[ς 
ΙΠίΕρΤΟς εοδάεπι {Π ΠΙΤΙΗΣΩυΕ ἀταπιαι]ς 
τερετΗήΤε νἱάεπτΩΙ γετετεδ; ἀμο τα]θε 
111 (σε]-- 
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Ο6εἰ]έμς αἀποίασ]ε ΔΝ. Δ. ΧΙΙ, ο. ΧΥΙΠΙ. 

οµοτάπῃ Ρρίπιαπι υδί Ρος Ζεποδίως 
ὋΟεπι. ν., Ῥτον. 98. εΧ δοβῥοε[ὲς αἲς 

ε[ο Αἶασε [,οσἵο: Ρἰαΐοπετι ἴαπιεη Βιι- 

τὲρἰάὲ το Πε : καὶ οὐδὲν θαυμαστό» 
αἀάῑε, συµπίπτουσι γὰρ ἀλλήλοις οἱ ποιη- 
ταί. {εά ἴβα αυὐἰάεπι εΠε ποῃ Ροτεταῖ 
ξοττιῖία συνέµπτωσις" ν]ὰ. (σαἰαχεγ. Λ. 
Μ. 1, ο. Ἱς Ρ. 174. δΙετυς εὰ Τε 
υπίης Ρἰαϊοπίς, αιεπι α)ῖ ἀείπσορς {ε- 
ααοί {απεν τε[Ππποπίο » ας Ἱπ ΤΕ 
πιεα οααίάεπι ορἰπίοπε ἀμοῖς ({α5 Πτ 
Ίτα οῑχι[Πε ) που Πάε]Πβππ, Ῥ]υτίπιος 
οχεῖται Ρἰαΐο ποιπἰπαίη Βμτέρίαϊς ὃς 
“1:2ΡΥΙ νετας ; πε υπῖουπι οὐΙάεπι 
{μ0 ποπίπε δορῥοεῖς . οὐϊ ᾳἡβουπησε 
ταπάεπῃ 4ε οαυία Ρἰαίοπεηι Ιπξεπ[απα 
Εμ]Πο Βὶς ποπ α[ῖ ἀεποπ[βίταπαϊ Ιου: 
πυπ Εμῖε ἄυτεπΙ αὓ Ἰησεπίο ΡΠΙ]οί[ο- 
ρὴ, απιαπα (Ώερε Ρα[Π, ΡΓΟΓΓΗ5 41/ε- 
Ώυπῃ» Φορθοσδς νετίαπι, Ώε Πυπς ]αι- 
ἆ.τε «οβοτοτᾶς, Εωείρίαϊ τίοιετς. ---- 
εταπι αποιααοῖ ειἶαιπ ἀεπτυτ νεγως 
δοβροε]ἰς δς Ειωτίρίιαϊς Απι]πηϊῖ, ποτ 
εβῄείεης ἵαπεπ., ωτ Ώυπης Ρορμοσ]εμπι 
«οποεΠιτὺς Απι ἵπ ας Ρἠοεπί[ατυπι 
{οάὲ ροῄταπι αὖ Ειωτὶρίᾶε. Εάιϊδαπι 
1]ε Οτεοηείς ἀμοῦις νετβυιμς «ο[πρ]6- 
έευσ: 
Ὃς ἂν νεκρὲν τόνδ’ Ἡ καταστέφθων ἆλῷ, 
Ἡ ᾗ καλύπτων , θάγατον ἀνταλλάξε- 

Τάι 

Ειπο ππογέµήι φμ1σφμίς ευτοἰὲς ἴπάιρί 
Τεγταφµε οβετίεῖ» Πποτίε η ἐαίογ 

πια]ᾶ. 
Πο Ί[ία «οηνετεῖτ 1ο. ΚΙτεβηιαππι ἆε 
μη. Κοιπ. ΙΤ, 6. ΧΙ. απ ν]άς Ύ18πι 
ιπαἱε. Πῖς (αυτεσαϊυσ νετίας ]ῇε, 
Εάν ὁ) ἄκλαυστο», ἄταφεν, οἰωνοῖς βο- 

ράν» 
πυ]]ο πεχα οὔπι Ρταεσεάεπιῖθης 11π- 
ἔας, πἰπί]αυε οοπιίπεΏΦ, 6ὐοὰ πος 
εκ οὐίέο Περὶ Ιθίπ εορπονοταΠί : 
ου ρ8υμἱο ππτε ἀίχεται Ότεοη: Ἐκ- 
βόλετ᾽ ἄθαπταν τησ») ὅρων ἔξω χθονός. 
Ροϊγάοτις Ἱπ Πεομδα οὐἶάεπι ἀῑοίευτ 
ψ. 4ο, "Αέλαυστος, ἄταφος, {πεί 

Δια ν οϱ Ταυταάατιο α Ε/Ρ 

αἴημε ἱπομπια (τε, Λεῃ. Χίν 
472) νε]. Ὁτ Ουνῖᾶ. τί τὰς, ΕΙ. 
ΠΠ» 15. Απε βοποτε /εριμογὲ, Ἱπάερίο- 
χαϊµςς {εὰ Ἠ]ο θά οτᾶπι Ιθτί Πμάϊοίας 
αιἱςρίβπι δορῥοεἰές νει[ης «ο]]οσανετας 
εχ Απεῖροπε 29, ὅς 9ο. 
Ἔάν δ’ ἄκλαυστο», ἄταφον, οἰωγοῖς γλυ« 

κν» 

Θησαυρὸν, εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς. 
ουαε βΠηρι]α Πς αἆ αὐρεπάαπη Την Ιάΐαπι 
Ρτίοπίθις Γαράϊτᾶ «ΟΠΙΠεΠΠοἴας Απεῖ- 
ροπε Φορμοσ]εα. Ώε ἁποῦις απτεπῃ 
1Π]ς ΙΠΗΠΙ νε{ΗΙῃ «οπΒατε {αςΐ]ς Εαὶς 
Ἱπιειροιατοτί , Υοοε γλυκὺν ἵπ π]εῖ- 
πιαπ νετ{ας {εαπεηίς βορῶν «ΟΠΠΠΙΙΙΑ- 
τα. Μίτατι ρταεδεῖ Οοσά. Ε]ογ. Εμτὶ- 
Ρίάϊς Ιεξεοπείι, ΡΓΟ (02ρὰ». εχιίρεης 
οὔραγο»' Ποτατίας Πως αν! πιοτθ Ι6- 
διι υορὰν ἵη ν]τσυ]α τεγπι]παιίοηεπι ὃν 
Ίατεχε {Η/ρίσατυς» Γωρτα {οπίρτοι εἶμα- 
όεπι Οοὐ[6ίς ν. 1505, ἐμὰὼν Πυταν]ε 
ἵῃ ἔμανον" ν. Ι49Σ 9 ἐδἂξ ἵηπ ἔδαξον" 
Πμῖο οοπιτατίαπι νυΙαπι πιυ]το {Τε 
αὐεητ]ης ε[Π, 4ο πια]ε περ]ἰσίτητ ἴπ 
ΜΠ., οοπιρεπάΙ{αξχα {γ]]αθα: νἱἀ, Οε- 
Ἱερεγ. {ο. «4ἰδεγεῖ ἵη Ηεγευ. Τ. 1, ρ. 
φαν δ. 1545: 2. ἃ ἵῃ «ἱείῥύτοπίς 
Ε. εν Ερ. τί, εοιίδατυί : ὅτις, 
δέον αἰσχύγεσθαι κορικῶς, ἀπέξεσας τὴ» 
αἰδώ' νυἱσαιαπι δὲ (Εη{ηπι Ρετνετῖς : 
ἵη δ[αιδίο ἂ4 Ηοπι. Ο4. Εν Ρ. 31ο. 
83. τεαετυπῖ τὴν ἄσελην νύκτα. ροηἱ 
ἀεθιεται τὴν ἀσέληγεν. Αρυιὰ ΡΡίο- 
πεπι Ἰμάαεωπι «οἴΏρεηάίο περἰεξὶο Ρ. 
812. Α. ΥΟΣ ἴσην ἵη εἰς (ταΏβίε5 οοττι- 
Εεπάωπ εηίπι: ὅτι τῇ βασιλέως ἴσην 
σεργότητα᾽ -------- ὑορῥοεΙες εκ .Απῖ- 
βοπε Ίοσσπι ἀαδίταραπι απ Ἱπιδέέυπν 
ε[επι ΡιαετειπΊωτως: {εά πε ου] 
1Ἠ εαάεπ πιεουπι ἱπείάεης νεβιρία. 
περ]ἱροπι]ᾶαπι ἁἆαπιπατες, ππαὶ οαυἶάεπι 
εἰσορῶσι ἀμάυπι ἁἀἱδρ[ομίΠε ἔατεροτ : 
οοιγ/ρεπάιΠῃ ατοἰετοτ ἐνθοροῦσι" 

Θνσαυρὸν, ἐνθοροῦσι πρὸς χοίριν βορᾶς" 
εχριίσαης υ]εῖπια οµιῃ Γ'Ογω(]ίο Ἰπ 
Οὐατίε. Ρ. 554. Ὑετουπα ἐνθορεῖν 8ο- 
Ριοςίεμπι ε{ξΣ Ριᾶείετεα ρτορτίυπα 

ζἱω- 
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«οἶωνοῖς, απίδως /οἰἰοαρίε. «ἄείαπ. ἄε Ν. 
Α. 11, ο. Χυνι. Τὺψ νεκρῷ πολέμιος, 

ἐσθίει γοῦν ἐμπεσὼν ὡς ἐχθρόν. Ειαιδίως 
ἵη Π]. ᾧ , Ρ- Ι9οι, 25. οἱ νικῶντες, 
παυίε, ἐμπίπτειν λέγονται, ἤγουν βιαίως 
ἐπικεῖσθαι: καὶ ἔστι τότε τὸ ἐμπεσεῖ ὁ- 
µοιον τῷ Ἐμθορεῖ. Μαπείζφ,ν͵, ν. 120. 
Οἱωνοῖσι βορὴν ἐπονιπταμένοις. ΟµΗπίῳ 
111, ν. 310. οἰωγοῖδιν ἀερσιπέτγσιν ἐδω- 
δή». Ἠ8ες Ραῦσα ἂᾳ πιυ]εῖς Π ποπ Γαβῖ- 
οἶσπε, πε Ρίτα ημἰάεπι Πς ειπεπὰα!- 
ἀωπῃ Ρετ[µαάετεῃῖ. 

Ὅς, 1629. 29) ὁ) , ἐκλιποῦσα τριπτύ- 
ων θρήνους νεκρῶν ,] Ἐκ ἀϊνει[ς Εὰἱ- 
τἱοπαπ ὅς ΟοάΐςιΙπῃ νεταπῃ , ἃτ ρυτο, 
Ἰεξείοπεπι εοπΠαν]: θρήρους νεκρῶν εκ 
1ὲάά. τερετεης (στο, Ρἱετῇίφιδ, ΤΗΠΙ 
ε Οοάά. Ι,εἰάπηῖς., Ε]οτ. Οαπιαρτῖς. 
νοζεπι τριπτύχεν» εχ Εάά. τε]ῖαιῖς. Ι6- 
φεδατυτ ἵῃ Π]δ: τριπτύχω» νεκρῶν γοσυς" 
«τοίῖως ἀεάεταῖ τριπτύχους θρήνους νε- 
πρῶν' Ίιᾶ {[ε]]]σει εχηίρεμαπε 6ο. 
Ρατ, Ρτουτ ε[ ἵῃ Οαπταυτὶρ. ΕΙοΓ. 
1 εἷἀ. Α. ὨὈυῦίτο παπι ἵῃ αἶτειο [.εἰἀ. 
Β. Ίεσαιιτ τριστύχων. Ίος Οετίε Πιοάο 
Οοἀΐσυπι εἴ εετετοίυπῃ οοτ]σεπάᾶ 
{οΠριυτα: πεαῖε επίπῃ τριπτύχους θρή- 
νους Όταεοε ἀῑχειίς, {εά, Εωπρίάςο 
πῃοίε, τε ῖπιε τριπτύχων θρήγους νε- 
κρῶν» [ωρτα ν. 1491. πεπη]πεταϊ τρισ- 
σῶν νεκρῶν. Ίτες, τρίπτυχοι, ἆμο αἷ- 
ουπεῦτ Ρωπρίας δίπτυχοι' νῖὰ. ἩΗσει- 
μα ν. 1204- Ότεβε ν. 1307 ν 1544. 
Ίη Απάτοπι. ν. 472. ΠΠΕΠΙΟΙΑΠΙΙΙ ὁἱ- 
πτυχοι τυραν»ίδες. δίπτυχοινεαγίαι 1ρΗΙ6. 
αυτ. ν. 942, 474. Ἰπ ἀερειά[εῖ ἀτδ- 
τηατῖς αρυἀ ΡΒἰμιατεῦ. . 11, ρ 1028. 
κ. {τδριγεπῖο πιεπ/[ὲς ἀεβηϊνῖτ Εμτὶρί- 
4ει Φίλης τ) ἐπάρας διπτύχους, ἠρός τ 
Ἴσους. Ἐτεφπεητεπ νοοῖς Ι{ΗΠΙ» Ἠθ- 
«ὐε ἰπηππετίτο», τεργεπεπάεης “4γἱ[έ0- 
Άβαπες οὈίευτα τεφυἰτεπίεπι /.εοβῦτο- 
πα ποῦ ἀετετγαῖς, ααῖη ααιοιῖες ἶπ 
ευπιάεπῃ {εμίαπι νοσεπῃ αὐηίροτει. 

Ἡε. 1631, 932. τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν 

ἸΜένουσ’, ἐν ᾗ σε λέκτρον Αἴμονος µέ- 
γει. ] Ῥίνε Οαπιεγί, βαϊθετίο Ι8μάα- 
ται, οοπἰεέταπῃ , {ει Οοάΐσες Ρ8- 
τὶ {εαυυτὰς, τὴν ἐπιοῦσαν ἀεάεται 
Ογοίΐως, Ίοσο νυἰσαϊαε τὴν εἰσιοῦσα. 
Ίάεπι τοοερίι Δαγπε[. 6 ΟαπιαὈτίρ. Π5 
ἁσσεήωπι [.εἰάεπίες. ἵπ εοάεπι Όσα. 
Ρατπε[. αἴε {οτ]οί μενεῖ. ααοὰ αἰτετῖη5 
νίοε {περίας νι Ὠοξεί ρετρείαῖη 16: 
Ροπετε τεπίατυπε οτίαπῃ ἵπ {46Γῖ5: Υἱά. 
αοουτατϊ(ήπημς «Ὦ Ὀγοι[ίως Ληίπι, 1η 
Οφατίε. Ρ. 675. Νει[ας ἱπίείο [ο οί 
ουίἀεπι ροϊιμειαῖ “Υμγοῦσ”'. αἲ αἰτειαῖῃ 
πο Εμτρίάε ΡροΠιμπ. Ὑρίπεια εχἰ- 
πηῖε ἀεσει τὸ, µένειν ἥκυχον εἴσω δόµων᾽ 
}σηγβως 9ἰα]]ίας Τγταπηυς τὴν παρ- 
θέγον ἐκάλει µένανδρον , ὅτι μένει τὸν ἄν- 
δρ8. «ἱδεη. 111, Ρ. 98. Ρ. εοὀεπι ]- 
{4 4ο Γωρίίθγ Αρίσταρχος" Ρἰμῖο ἷ- 
έως Εωῑτ ᾽Αγεσίλαος' ερἰμΠᾶ» μξγε- 
κράτης' ῥαπ]]ήμς , ἕπτωρ' βΡατίς Ἰη 8ἵ8 
ΠΏο/ίαάαε, Θεόκριτος" ἵπ Β{γυ]ὰ Τεοετέ- 
ὲ, Ίεβο, Καλλιόπα. 

Ψς, 1631. Ὦ πάτερ, ἐν οἷοις κείμεῦ’, 
ἅθλιοι, κακοῖς» ] Ἱπ οπίεχιυπῃ τεςερί 
Βαγπε[ί οομ]εέεαταπ , ἄθλιοι Ἱερεπιί5 
ΡΙΟ ἀθλίοις: αι ἵπ Εάά. Ποῃ ΙΑΠΙΗΠΙ 9 
{εά ἵπ Οοάἆ, ετίαπι Γ{ογίρεάπι ετας. οἷς 
ἀἰσίτατ, ὅτ οἷκ κακὼ , ΠΟΠ Ίτεπῃ ον 
ἆθλια κακώ' νορῥοείε; Ἐ]ες. Υ. 754: 
Οὔῦ ἔργα ὁράσας οἷκ λαγχάνει κακδ. 
ΤταςΗΙπ. ν. 1011. οἵκν ἀνό' οἵων ------ 
αάρυ. ὃς α]δί {αερίας. Ἐηγφ. Μεὰ. ν. 
1153. ΟΙ’ ἐξ ἐμοῦ πέπονθας, οἷά τ’ εἰρ- 
γάσω. ν. 3η. Οἵας ἁμοιβῆς ἐξ Ἰάσονος 
κυρεῖ. νΊ. «Αγὶ[ορὺ. Ρ]ατ. ν. 775. ΊΝο- 
βτυπ] γετίαπ] Ππτετργειατί Ίεει: ὋΟµα- 
Ιίᾳ που ππίετος πιαία εἰγεμπιάαπί: 9ἳ 
Χεποβδοπ Περδε[. ἐν οἷοις , Ἰπουῖτ, κά 
κοῖς ἐγεγόνει, Ρ. 495 17. Ππιϊ]ία α1αε- 
ἀαιη αά(οτῖρῄε ντ Ὠοξλως ἵπ λάΗςε]]ο 
Νον. Τ. α1Ι, ϱ, 35, 23. 

ὃς, 1617. ᾿Ατὰρ σ’ ἐρωτῶ τὸν νεωστὶ 
κοίραγο» , ς παμπ Ραιττῖς Απιίσοπε ιτῖ- 
ΠΙ(Πππαπη Ίοτίεπι ἀερίοτανεταί , ἀε Ρο 
111 9 194 
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Ἰψπίοῖς οαάανετε (απίΙΠΙ [οἱ] εἶτα, εο 
{ο νοττῖι αἆ Ότεουιεπ, Ὁτ [ενετῖβι- 
πημΙῃ πονε]]ῖ Εερὶς εἀ[έταπι αἀπίτεΓα- 
εωτ ππἰτίρατε, Ρπππυπι γετοῖς υία 
αὖσε [αυπιπήίταδαι ΠπάΙρπαε]ο» Ρῦ: 
Ώοα ρτεςῖθας: Τί θεσμοποιεῖς , Ἰπαῦῖε 
ἐπὶ ταλαιπώρῳ γεκρω. Ὑετίαπῃ Ἱπτεπιε- 
ἁίππι, α ἴἵαπεπ ΕΒατρίάευς εΠ, τα- 
έεία5. ας οτοίττοτ, οππ]βκτ Βιγὶρί- 
4ες, ἵναηπς πεπιρε: Τί τόνὸ᾽ ὑβρίζεις πα- 
σέρ’, ἀποστέλλω» χβονός' 9 πεπι νετ[απῃ 
νε]ατ ποτ Ρτοἰαταπ Ρτοτίας περ]ρῖς 
Ἰπ' γε[ροπ/[ο Ότεον: αγεὶβεἰοία 4ὐοααε 
Οτεοπς ὅς Λπιίροπες ἀι[ρωιατίο νετ- 
Γατατ 1η απο ταπίΏπι «ΓάΙΠδ, «ἀάανθε- 
το [οι]ίσει Ετατεχπο. }Ραττῖς εχΗΊωπι 
πυ(ρίαπ Π]α ἀερτεσατατ». απῖαπ, Ὁς 
απαῖας πια]απι Ηαειποπίς ενίτατει πΙΡ- 
εἶαφ, ποπ ἵπρτατωπ [οἱ Γοτε Βρπίβοατ 
ν. 1674, Συμφεύξομαι τῷ» αθλιωτάτῳ 
σχτρί.. Ρτβετετεᾶ ενα αὐίάσιη π]]υὰ 
ΡΙὰεῦαι ταΊπεη {πά]σἶωπα Υγοευία τας, 
αἲ, [εά, Πο ὅς αἰθῖ [περίας ἀἰνετία 
ἀἰείάυρεις, ποῦ «ε ῥαῖτε νετυα Γαέλ- 
ταῖη ΑπΙΙΡΟΠεΠΙ : {οά ρτίπιάπα Π]ηά , 
αἀοά ἀισεῦαπι, Π8μο 1Π τει {αβΐοιε : 
{Π ἀπας Απτίσοηο αιαε[Ίοπες Ροία(ε 
54 απαπι ἀμηταχαῖ τε[ροπἆει Ότεοη : 
Ἐτεοκλέους βουλεύματ’. οὐχ ἡμῶν, τᾶ- 
ὃ-. Ρο]γπίσία 1]ε ελάανετ Ιωῇεται ν. 
781. ἈΝήπατε ταφήναι Ττῇδε Θήβαίᾳ 
αθονί πΙΙ ἁἂςᾳ ραιτῖς εχί]ιος. Οτέοα 
αἴἴατθ το]ᾳίοπεΙιη Ρταείεχεῦᾶ;, ἃ Τ[- 
χοβαε πιοπίιπι ν. 15984. ------- απ 
Γετία ΠὶΦ ῥρταεΏκο νίπι Ιινεπες απῖπη- 

Φάνετιαητ αττὶσου]1, 1δεριμς, αραιά τα. 
μίσος ΡΙΦΕ[ΟΤΙΙΠ.» Έυμπι Ρρτοποπιηϊ 
{αδίηησίευς, 1π[εγν 1εητίς Ιτπβοπἱ ου αΠΙ 
οχρητηΙς ΙΠάϊσπαι]ο”. τερῖᾶ Ρµε]]ᾳ ΠΟ- 
Ώτο Ίοςο:. σὲ τὸν νεωστί κοίραγο». «4ὲ- 

/εὐγίμς Ῥτοπι. ν. 043. Σὲ τὸν σοφι- 
στὸν, τὸν πικρῶς ὑπέρπικρον,. 1ὸν ἕξα- 
μαρτώτ᾽ εἰς θεοὺς, τὸν ἐφημέροις 1ο- 
ρώτα τιµὰς, τὸν πυρὸς κλεπτὴν λέγω. 
Αδορύοείες Α]. ν. 1245, Σέ τοι τὸν ἐκ 
τής αἰχμαλώτιδος λέγω, Ε]ες. ν. 1472 

αέ, τὴν ἐν τῷ πχο: Ἁριῳ ὀρασείχ». 

α.Η» νιο τπολοτοτς κ" 

Απρ. ν. 447. Σὲ δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν. 
ἐς πέδον κάρα. Ειτίρίάει Μεά.ν. 211, 
Σὲ, τὴν σκυθρωπὸ», καὶ πόσει θυµουμέ- 
»Η». πποτάβεί {4ἱε ρ8τετ αά Αάπιετυπῃ ἵῃ 
ΑΙεε[Η ν. 698. ὕχοτ, αἷτ, τοῦ ναλοῦ 
σοῦ προὔθανε» νεανίου. αὰ Ἠε]επαπῃ Εἰς- 
ώς ι ΟιεΠε ν. ων. Σὺ δ’, ἡ µακα- 
ρία. Πο νυ]ραιυπ εἴ Ρρετῖτε σοτγὶρί 
Κἱοῦ. ὍὭλσυες Ιῃ άλας 8ἀ ΜΙκάΙ, 
ΟΠτ, Ρ. 35ο. δορθοεῖς Ππι]ϊ Ίοσο τε- 
Πτμεὼς ατεῖου]ης ρεΙ(ἤπωπη Ίπάει νίσο- 
τεπ. 1Π Ἠαο ειἶᾶπι ατιε πίδὲ] ἀμλοῦ- 
Πας 4 μαπι ἰᾷ, Φφιοᾷ [ε ἀἰδητος Γώ[ᾖε 
οππε Ριίαπί, ῥο[ἔφιανι αι [εταλ, 

Ὑς. 1641. ὃς ἐπίβου ταδε. Ἰ 
Θμοά α Οαπίαῦτσ. 094, Βατπεβιω επο- 
ταχαῖ, ἐπίδου νυῖραιαε ΕΟΙΠΙΔΕ ἐπήβου 
ΡΙ8ετυ!, Κερ. Δεπι]εί Ιαάϊσῖαπι {ὲ- 
ας ἵη “τή τορῥαπί: Νιῦες ν. 74, 
53: 

Ψ9. 1642. Πῶς; τἆντεταλμέ, οὐ δί- 
ποιον ἐκπογεῖνς ] Κἱπεήω, ῥγο ἐκπονεῖ, - 
ἱπααίε» 4/8 ἱεριπέ εκτελεῷ. δίς [ο]- 
τεπ ϱετετᾶ νε]]ειῃ ποδῖς Οοὐΐσιπι 
{εριεπι Ιεέηοηπσε ἀεπιοπῃτα[ει: ἔμτε- 
λε εκῃίθεπι εείαπι Ε]οτ, ἅς [ιεἰά π. 
Οτοιίμε ε Οοἀά. Ραιϊβηίς ἐκτελεῦ Ίῃ 
«οΒίεχτω!η Ἰηνεχαῖς, Ρετρατυπι γεβδτς 
υττωβ ΡΓαεξετατυγ: Ὁτ Ηετοιοί, 1ν. ςἱ 
Χς, Χ» ποίῄσαι τὰ ἐντεταλμένα, ῃς ὃς 
τάντεταλμεν ἐκτελεῖν ἀυδίαπι πο ε{Σ 
απ τεζπππε ἁἀἴσατωγ: {οά ἐμπονεῖν 
60 ποη ν]άερα(υτ Ίοσο Ππιονεπόυπι 
αυορίαπῃ Π]μά ἔτεφιεηται Εωηίβίάες: 
116 εταπῃ ἵπ Ιουυιίοπίρης , ἴῃ ηυίδυς 
εκτελεῦ Ῥοιιετατ ααλ]ρετὶ, νείιιτ ἵπ 
Ίοηο ν. 1049, Ἡμεῖς ὁ’ ἐφ᾽ ᾧ τετάγ. 
μεθ’ ἐκπογήσομε». ΟΌΤεβε ν. 129, “Α δ) 
εἰς ἄθελφ]»ν καιρὲς ἐκπογεῖν ἐμή», 1ρΗ6. 
Απ. ν. 2οο, ΟΠΠοπΠ ΑσΠΙ]Ι6Πῃ εξεπό- 
ΣὰΦΕ». Ἰρερετίτις. Γά. ντι, ν. σῖις 
α ου), ὅτι πρὰν ὥρᾳ τὸ µελύδρον ἕξε- 
πόνασα" Ἠῖπς Εοτίαπ Ώωσεται ]]μά {ῃ 
νετίαπι 85, αὐἱ νηἰσαιΙτ έτος ὤριον ἐξ εζε-. 
ζέλεσγας: Ρ6ΠΟΙ. γρόφετα, 1Πυ15, καὺ 

ξξε. 
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ἐξεπόνασας, ἸΙάεπι Ερίρτ. αχ, 5. Χώ- 
.ους ἐξεπόασεν εἶπ᾽ ἀέθλους. Ἰιοσᾶ ρἱι- 

τὰ Εασῖ]ε Ροϊτοτηπῖ αὉ μηοφμονΙ5 οο]]]- 
ρὶ: (πας Εαετίε Γυσίίναπ Ἠ]αά ἵη 
Ἑγίρίάαε Εταβππεπίαπῃ τενοςοῇΠε. Ογο- 
ες π Ιεχοερι. Ρ. 425. Ὠὰες Ρροπῖς: 
Έῦ λέγειν ὃ' ὅτ ἀντιλέξη χρὴ δοκεῦ, 
κἂν μὴ λέγη, Κάπορεῦ, ἂν τῷ ἔννότι 
πρὸς φίάρι μµέλλῆ λέγει. τοιΙάετῃ νετυᾶ 
ἀεάῑι Ιπ Εταρππεηιῖ Εωτέρίάαε β1γπε- 
βαάς ρ. σ1ον ν. 324935. δΙΠΠΙΙ γἱ- 
τί ποια {αΙτεπι οοπ{α]μ/Πε ἀεριειαε 
Ρ. 069, εΙΓοτεπ Ρατεῖπι «ο ρεπείς, 
1,ερῖειτ 8ρυἀ Οεπι. Αῑεα. ΡΙΙΟΠΙ, 1ν 
Ρ. 6209 30. κἀκποεῦ, ΑΔ». Ιπ Ρ{ᾶξ- 
οεἠεπτῖ νοτ[α [οηρίτατ ὅτ᾽ ἄν τι λέξη. 
πΙμὴὶ εται ἵπ Πὶ ράεπε ππωταπάυπῃ : 
Γοτρίεται Σπῤίάος: Εό λέγειν δ’, ταν 
τι λέξη, χρὴ ὀοκεῦν, κἂν μὴ λόγμ, / 
Ἐ ἀκποεῦ, ἂν τῷ ξυόντι πρὸς χδρι 
μέλλη λέγεῳ. Ί]αά, ὧν Ρτο ἅ ἂν νεὶ 
ὅτωα ἂν, Τ ταρίςις ΓγεεπίαίΙΠῃ, {88- 
Ρῖας ε[ε ἵπ Εητιρίάεςν ποηπυπαἄαπῃ ὃς 
αριὰ «ορῥοείεπα, τεβΙ(πεπάυπι. Ηυίας 
απτεπι ττος]α]οί [επιεητίᾶξ ΠΟΠ ἁΠΠ- 
ποῖ]ε ΛΜεΙέ[]αε ρταεεεριαῃ Ίη Ερί{:. αά 
ΟΙεατείεη Ρ. 749» ἄρέσκεν τῷ αὐτᾶς 
ἀγδρὶ, ἐπιτελέας ποιεῦσαν τὼς ἐκείω 0ε- 
λήύσιας: αἱ γὰρ τῶ ἀγδρὸς θελήσιες νόμος 
ὀφείλει ἄγραφος εἶμεν κοσµἰᾳ γυναικὶ, 
ποθ' ἓν χρὸ βιῶναι αὐτάν' Πς Πία {οτ]- 
Ῥομάα ««Π/{ΕΟ, 

Ἡς. ι643. Οὖκ , Ἂν πονηρά τ' ᾗ, κα: 
κῶς τ) εὐημένα. ] Ἠειά [8πε {ρειπο 
1,εἰάεπάυπι 0ο. Ιεέμοπεσι: Οὐκ. 
πονγρά ΥΠ, ΛΝοπ» ὲ φάει ππα]α 11: 
{αερίις Γεαίτης τὸ, αάάΙπ Πο Ριᾶς- 
εεβστοῖ 2. 

Ὅς. Ι165ο. "Αταφος ξδ᾽ ἆνὴρ,. ὡς µά- 
θῃς. γεγήσεται ]. ἵπ ορπιο Οοάΐσε Ιε- 
βὶ Ιοπδίε Κίπριωςς "Αταφος ὀ2]ρ ὁ9”, 
ταις ἴτα 9µοφῖῖε {,εἰά,π. ος απ]. 
1ο πιοὰο νοςος σο]]οσαηίς Γωπρίάςς, 
νὶαπ ροτετίε οου/{εἰταῖ: Ρίο Ιαδίτα ρι]- 
Σηηπι ἵῃ ἄνὴρ οοιτ]ρίωηϊ Υ6ἱ ριοὐυσμΠῖ; 

ἵπ Ίία Γεὰς Γεπατί! τεροσίεταΥ {πσηυεπ. 
εἶας, ἂνὴρ ὅδ'' αἲ ΠΟΠ ΤΑΥΟ ΤΑΙΠΟΠ ὅδ' 
ἀνήρ' »90β). ΑΙ. ν. 1ο8ς , 1) σοῦγ’ ἐδ' 
ἂνλρ ν. 174, Οδ” ἐχθρὸς ἄνηρ, 
ἀλλὰ γενγαῖές π2τ’ ἡ». αΙΙδὶ 4ποφιο τετ 
αὐαἴεινε. «{ε[εθγίως Ιαπεῃ. ν. σθο., 
Ἐαὶ µαρτυρήσω» ᾖλθον' «ἔττι γὰρ δέµω» 
Ἱκέτης ὅδ᾽ ἄν)ρ, } Ιζ1) ξυνοικήσων 
αὐτός' Ιπῖειπιεαία Πρηίν [αραιαιῖ Ρο- 
εμεΓαπῖ. 

4. ιόσι. γώ σφε θόψω, κὼν ἅπ- 
ενέπη πόλις. ] διππ]]τοτ Απιίροηεη τό- 
{Γροπά!Πε Έετυπε «4ε/εὐγίας ἃ 5υβῥο- 
εἷερς ὃς ἵπ Πμίας Απιίσοης [γαίτεπε 
Τρεδαπα βετεπιρίω ΦΙΡΡΟΓΗΣ Πω]ο., 
Κερε υεἴαηίε, /όγυν, Ουἰά. ΕΕ. 111, 
ΕΙ. ΤΠΙ, 67. Πυϊπο. {ΠΡΡΟΠεΠΤεΠι 
ποη Γαοῖξ ἴπ ΡΗΟεΠ. Εατὶρίάες Απεῖρο- 
ΠΔΙΠ , {εά εχριβηαταπῃ ατουος α ΟΤεοΟῃ- 
το ρτοβΙρίταπι: ἁριά Φορύνείει Π]]αά 
1η[οίο Ἑερὲ Εεεῖῃο ρετ]θειωτ. ος 
ομῖ αἀποταπάσπη οεπ/µοτίπι Παιερῖς 
ΦομοΙίοη ἵπ νοτίηπι 1686. «οηΕοτεπτί 
ουπα στο Ρτο]εροπιεηῖ Ρ. 41. «4ε- 
/οὐγέ νετὺα ρατεῖπῃ τΓαΓΠαπ][Πε {ωγρί- 
ἄε ε ΤΙΕΡ. ν. 1936, Εγώ σφε δή. 
ψω» κῴνὼ κίδυνο» βχλώ. Εμπρίάεο 
Ππιι]]ἴπους αἰίας ε[ δυρθοε]ίς Ίῃ Αιασα 
Ίοσυς., ΕαοΠΙ πιεπάα Ιειαπάµςδ: ἆᾳ 
επάάνατο ο πῃ ἁἰμ οετταίεπι Λἱαςϊε 
εισαι ὃς Μεπεῖαις, ν. 115σο, ΜΕ, 
"Ἐν σοι ὢράσων τόὸ’ ἑατὶν οὐ χὶ θαπτέον, 
Ἔευ, Σι. δ) ἀνταμούση τοῦτον», ὡς τεθᾶ- 
Ψεται. Οοττίβε, {οὰς» : 
Σὺ δ' ἀντάκου) ἓν τοῦτό γ’ν ὡς τεί«ψε. 

ΤὰΙ. 

ΤΤοΙἱηίω εαιἱάειῃ πΟΏ. πε[οίο, νεκ- 
{υπι ρτουτὶ νι]ραιατ, ἵπ οεἱο][]ς αά 
Έ]εο, ν. Τ1ο7. Αἴγισθον ἔύ' ὤκηκε µα- 
στεύω πόλας εκςῖτοΏὰ ριαρίει {μα 1ῃ- 
{ΗΠΙ τοῦτον" οὐῖμ5 ἐχεπρ]α γιέητια 
ΡΙοξεττο ροτπεΓᾶῖ εκ Τρίο δυφύοςία εα]- 
Ρίπεα ππίπυπι αριήΠπισ.: Ἠαες νοτο' 
εοτγεξξΙΟπεπῃ Π[αῃΠ ποπ Ιαρε[αξίαῦυης. 
ἸΜεπε]οί ἀἰξαπι, “12 σσι Φ;έσω ροίςς- 
αι ππεα {οπιοῃτίᾳ 1 εμοτί τοροηίω:η : 
ας Σὰ ο ώ 
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ΣῬὺ δ' ἀγτάκου. ἓν τοῦτό γ). π]άπιάπι 
πος, Τιαρὶςϊ Ειοφιεης» Γάερίὴς η 
τοῦτον ἀερεπετα[ο οετταπι εῇ: αντά- 
κουε ὃς ἀντάκουσον αἀΏίθεπιατ αὖ 15- 
ἀειπ; οὐαπταπι ππεπβἰηϊ, που Ίξεπη ἆγ- 
γακούσομαι, νεὶ ἀντακούση' 4ε[εὐγίις 
Ἐμπισπ. ν. 198. ἀγτάκουσον ἓν μέρει, 
φοβῥοε]ες Οεὰ. Έντ. ν. σσ, 1σ) ἂν- 
γάκουσο». ἵω Εωπρίας Ἠεουδα Ἱἱεμί 
ταν: τάδ) ὀντάκουέ µου: π Πυ]ας ο4ρ- 
ΡΙΐς. ν. 568. 7ο. Ιζὰμοῦ »υν ἀντάκεν- 
σον, εἰ βούλε, πάλιν, Θάψω 
νεκροὺς., γῆς ἐξελὼν ᾿Ασωπίας. Ηετας]{ὰ 
ν. 104 Πρὸς ἄγ᾽ εἶπας., ὀγτήκουσας. 

Έκρετιις εΠ Μεπε]αις δορβοεἰἰς ααοὰ 
αἰεθας πε[εῖο αιὶς ἵπ «4ἰεχίάίς Ίοσο 
αρυά 4ΐδεπ. Χ», Ρ. 421. Ἡ. ἂν ὃ) (1 
{οτίοεπάαπ Ρρυῖο) εἴπής ἅπαξ Ἑνθὺς 
ἀντήκουσας Ίδη. Ἔοταο Γα[ρίςοτ . αιἱ 
οοπ]εέχυταπῃ ἵπ δορῥοεἰές Ιοεσ!π Πτ τ6- 
ΕυταιυτᾶςΣ Ρατία Εο(αη Ιαῦοτίς Ιενᾶ- 
Ῥίτυτ,  πΙΠῖ ποτυπῃ ΕΩΙΠε ἀϊπετο » 
ἀκούσομαι Λιτϊοῖς αβιαβήπαπι εΠες 
απἴῃ ἀντακούσεσθαι αρυὰ Αιιοίίας ἵπ 
1{Π4απιοάί φἀοφιε ἀῑξείς τερετ]τ]: Πο- 

τυπ ἵπ οἰαΠοπι τεξετεπάυς εἰ ἵη Ατ- 
εἰοὶς {οπἱριοτίθας νει{αι/Ππιας ἵπτε- 
Ῥτες }οδὲ χι, 2. ὁ τῷ πολλὰ λέγων καὶ 
ἀντακούσεται. 

Ὅς, 1653, Σαυτὴν ἄρ' ἐγγὺς τῷδε 
συνλάψεις γεκρῷ.] Ἐκ (αὐταυτίρ. 0604. 
Ῥαγπε[ιις ἄρὶ Ἱη Ιουῦ!η τοῦ ἂν ΓΠαυ[ή- 
ταῖες ναποταῖ Ἰάσπι ἵπ Ιπεπίεπι βαΐ- 

εετῖο; αιοά εαµίθειε Οοάὰ, Εἰοτ. 
1,εἷά. Α. ἵπ ποσο ΡΙΔειείσα Ἱερῖειτ συν» 

θάψης, περ]εέτα Ρτο πιοτε ΠΙτετα Γηῦ- 

ΓοπΏρια : Ε]οτ. Ρ3εῦεῖ σννθάφω. Με- 

πε]αις ἵπ Λίαςς 50ῤΡ. ν. 1108. Ταί 

τοι πρυφωνῶ τόνδε μη θάπτειν, ὅπως ΜΗ, 

τύνδε Δᾷπτων, αὐτὸς εἰς ταφὼς πέδῃς. 

νε. 1658. Ὡς οὖὔτις ἀμφὶ τῷδ' ὑ» 
φρὰν θήσει κὀν.] Α τε]ααῖς Εάά. ἁἷ- 
Πατ ια το , Ἱερεπιῖς ἁμιφὶ σῶμ”' 
Οοάες Εερ. Φοεῖει. Κὐπρίο πιειποτᾶ- 
{δν ου οοηοϊηίε» υε ΡΙετυπφυο, 

ο τἙασ ιο 5 

Εεῖά, πι Ἱποπβται» Π]αά ἵπ Ῥατίβηῖς 
τερετί]ο Οτοπίμπεν οαὶ ἵαππεη αἰτετωπι 
ΡΙαεξετο. 

ει 1659. ἴΝαάὶν πρὸς σὲ τῆςδε µη- 
τρὸς Ἰοκάστης , Ιζρέον.] Ἠιἱραιᾶ ἀειε- 
τιοτ εῇ, [οἱ Ρἰετῇο εοπιπιειποτατᾶ 
Οοά. Οαπι. Ιεδο., {αἱ πρὸς σέ. Ει- 
τ{ρ. Ιρα. Απ. νε 1947. Ναὶ, πρὸς γε- 
γείου σ᾿ ἀντόμεσθα δύο Φίλω. ἹΝαὶ ἵη {- 
Ίδις ουτο[απτῖς ει: νΙό. (α/αμύοη. 
1Π Μαρ χν, 27. Βαμ. Ηείπ(η {εξτ. 
Τυεοετῖζ. 6. ΙΧ Ρ. 325. Ὀ. Ομπίπιο 
Ογεοπ., Ρετ εΡο ἴε Νιαϊτεπι [οεσ[ίεῃ [γαι 
στο: Ὁυίι Τιδιίως, [εα αι αας {18- 
νιβιηῖ σατπῖπ!ς απέϊος, 1. 1ν. [0 νι, 
ν. 8, Ρε τε ἀμίεί[ημα Γιτία, Ῥεγαιε 
11105 θ0105 4 Ρετ ΡεπΙΗΠΟΦ ΙΕ Τ0ρο. βτοι- 
τή, εἰεραπίίαε, ἱπαπῖτ » ζοπιαπᾶε 
ε[ξ, τί ῥταερο/{ο α [μα εα[ ας [ιπρῖ- 
ἔωγ ἴπ[εγίο ῥτοποπιίπε. Οωϊπίπιο τω!ῃ 
ΠΊοῖεπι ετίαπ Ππιίταπτας Ροδιατυπι 
ΟτεεςσοτΏπῃ , ομ]ὰ5 πιεπηίποται 11]. ἶο5, 
δεαίρετ, ἀππι ἵπ {γρ Ο1τ] τερο- 
πεμαῖ ν. 426, βετ Τε /ποτα ΡΤεζΟΥν Ρ. 
72. ὅς ἀὐάπιη αητο ΊΤωτπεθις Λάνετί, 
ΧΙΧ» Ο. Χν1. Φυρῥοείε ΡΠΙΙοξ, ν. 
468. Πρὸς νύν σε πατρὸς πρὸς τε μητρὸς., 
ὦ τέκνο», Ἱκέτης ἱκνοῦμαι, Οεὰ. 
1Ώ (οἱ. ν. 1320, Πρὸς νύν σε κρηνῶ», 
πρὸς θεῶν ὁμογ»ίων, «Αἰτῶ πιθέσθαι. Γιι- 
τἱρίᾶ. ΙρΗϊΡ. Ταυμτ. ν. 1968, πρὸς σὲ 
δεξιῖς, δὲ καὶ σ) ἱκνούμαι. Μεὰ. ν. 
434 Μ} πρὸς σὲ γονάτων, τῆς τε γεο- 
γάμου κόρης. τεᾶε ἀείητεερς ἹπιεΓίετ- 
ταΠ νοςμΙαπῃ σε πος 1Π Ιοεοπερίεχε- 
ται «4ἱάμς: εαἀςιπ αΠδὶ φποσαυε {ς τε- 
ΠΠιμεηάα ε{ε. 

Να. 1661. Σὺ ὃ) ἀλλὰ] ἵπ οῬίε- 
οΓοηιίς Εοτπιμία Γοτ]δί πια] : δύ Υ” 
ἄλλὼ νεκρῷ λουτρὼ περιβαλεῖ (.4ιά, 
περιβάλλεν) μ’ ἔχ. Τι [πε φΗαϱ/ῦ Πί« 
Ροπιίπις : ἀλλά γε πο ν! (τεφιεΠῖα- 
ταν. Όι Πο, Ἱερίεωτ ἵπ Ηετας]ῖά. ν. 
6ς» Σὺ δ ἀλλὰ τοῦδε χρήζε. 
είροπὀἀει Πος Ιοςο Ότεον: Εν ο“. 

» 
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ἂν εἴη τῶν ἀποῤῥήτων πέλει. ἆπο παίη(ε 
νειιοται εἀ]έο, τὸν νεκρὸν καταστέ- 
Φε, ὃς γή καλύπτει ν. 1626: 97. 
σοτο]]ῖφ οιπατῖ Ώου Ροϊῖε[αῖ «Δ4ΔΝΕΓ 9 
πία Ρτίας εΠετ αοίυταπι: αἆ Απιϊςο- 
πει Ι{ππεπε: ΄Η γὰρ γοεῖς θάπτει" σφ᾽ 
ἀπόῤῥητον πόλει; δορδ. Λπϊρ. Υ. 44. 

σε. 1661. ᾽Αλλ’ ἀμφὶ τῃαύματ ᾱ- 
Φρις τελαμῶγας βαλεῖρ.] Ηἰ5 υτῖτμτ ΠΟΠ 
πια]ε σΜδ, (ωβετις Οὐήειν. 11, 9.ΙΧ, 
Ῥ. 916. ἵπ ῶτουν Ειγῤ. ν. 1233 
Τελαμῶσιν ἕλκη τὸ μὲν ἐγώ σ’ ἱάσομαι. 
εοῦυξ, Η. διεβθαπις [πὰ. ΤΗΠεΓ. Υ. Τε- 
λαμών. Ἠιηο ἀϊνετ[ας ΟτΙεπίαΠ ΠΠ Ἱπ- 
Ργ]πιῖς πιος οβάανετα Γα[οἷΐς Ίπνο]νεη- 
τίασι: 4ᾳε Αεργρι]ῖς Ηετοίοῖ. Τ1, 9. 96. 
τελαμῶσι συνειλεῷ ἀῑχῖε δεχίις Εηιρῖγ. 
ΤΠ. Τ. πάς ρ. 185, 3. Τελάμωνίζειν 
Ειίαιὺ. ἵη Ἡ. Ἐ. Ρ. 900» 93. εχρὶῖ- 
οα05 τὸ ἑλίσσειν τελαμῶνι" φποὰ Πυί ἁἷ- 
εἴτωσ ρτοά Πε ΡΗΙΠρρί ραταβΒιας ΟΗ{ο- 
ΡΏυς τελαμωνιαθεὶς τὸν αὐτὸν ὀφθαλμο», 
αὐεπι ΡΠΙΙρρις απη]{εται» εκ «4ἱβεπαεο 
νι, ρ. 248, Ε. ἱταπῇΠοίριαη » ια 
δαΐγτο ττίθιεπῖο ἴΠ νίτα ΡΙΗΙρρί- 

Ψε, 1665. Ὦ Φίλτατ’, ἀλλὰ στέµα 
γε σὸν προσπτύξοµοι. ] Ὀτιατ Βατισίις 
αά οίαιῆ ΤΓΗεΡ. ΧΙΙ, 210. ΑΕ]αϊα Πτε- 
τα φαὶς ἔοττε Ἱερί πια]ῖε: ἀλλὰ γεσῶμα 
σὸν προσπτύξοµρι" πδεοπάπις ευτρας 
ἔωωπι ἀῑῑείίμην απιρἰεξατ: εΡΟ νετο νιὶ- 
Ρατᾶπι ποπ ΤΕΙΕΟΕΓΙΙΠ, στόμα σὸν προσ- 
πτύξομσι" ευἰίμπι αβριίσαπς ος ΜΗ ϱ/εώ- 
Ιαβογ. Εωτίρ. ἴ8ιπεη Μεά. ν. 1205, 
πὀοσπιτγει νεκρῷ, οἱ περιστύξας 
πέρας (Μ{ Ε]οτ. δέµας) ἸΚννεῖ. ἵπ 
Φυρρίϊΐς, νο. 1ῑ5» περιστυχαῖσι χέρας 
προσαρµόσαι εαάατεγίδι». Ι0ΠΙ8 Υ. 5190» 
Δὸς χερὸς Φίλημµά µοι σης, σώματος τ 
ἀμφιτνυχάς"' υὐϊ νι]ραιατ αμςὶ πτυ- 
γίς. ΝΕΙΌΙΠΙ προσπτύξασθαι «υΠΙ Ου άΓ- 
το ολα Ιαπβεπάυπι ἀοσυῖε Οε]εῦὂετΓ. 
Ηειι[ετό ως ἵη Πμίζπ. Ρ. 414» 

Ὑς. ι666. Οὐκ εἰς γάµευς σεὺς συ. 

ΡΗΟΕΝΙΣΟΑΣ5 4ο 

Φορᾶν κτήση γέοις.] τοιῖως να]σαταπι 
γέου Το τεξῖτε 18 ΔΏῖΕ ϱΟΠΕΧΕΓάΙ, 
0 4ΠΠ γέοις ἵπ Οαηταυτίς. τερεη[ος 
ΔΒατπεβις: ἂά Ἠοδ εεςσἀυπι 1,εἶάεη- 
{5. Αἰπρίμπ που Ἰδιάο, αἱ ἁῑβίη- 
συῖ νο]αετῖε: Οὐκ' εγ. ἅ Γαία 
εοηνετεῖ: ΛΙπίπιε Γαεῖες; πηρίίας μας 
Ἰωΐδς {π[αμ[ίας ὃ Ροίμίας ἀαδὶς, Αη 
σύ γ’ Ἱια ροτμεταῖ «οπνετῖί, περυᾶ- 
ᾳααπῃ οὐκ. [δε ο μία ταπάεω Εαζχυταπ 
9Ώ «αὀανετ ο/συἱατυταπι περατετ Αητί- 
Ροῦεπ ϐ«τεοῃ ὁ οριῖπιε «ερίς δεζο[ίᾶ- 
Πες: οὐχὶ κτήση τοῖς γέοις συμφορὰν εἰς 
γάμους σούς. ΙΙ] γέρις οίΏσετε η]τεῦᾶ- 
εατς ατ οαάανες ΏΙΙπο ΠΠάΠάαΙςίµΤ Ρο- 
]γη]είθ: Που Π εβεοῖΠες, τερίαπι Γωῖς- 
{ος εἀϊέεαπι αὐ Απτίσοπε νἰο]ατάπῃς 
4υµο νἰοἰατο» Εωτυτὶ ααοβάᾶπι ΓΚερὶς 
Ἠαεπιορίδ, επί {οἵοτεπι ἀε[ρουίανε- 
τας Ετεοσ]ες, Ἱππίπαετειυς αιέτοτῖ- 
τᾷ5. Ὀϊνετββήπιας εΠει [εη[ας, Π υπο 
ἵπ πιοάυπι [οηρΏ[εε Πιγρίάες: Σὺ Υ” 
εἰς γάμους σοὺς συφορᾶν κτησῃ γόοις. 

Ὑ.. ι668. Πολλή γ᾿ ἀναγκη.] νυ]- 
Ραῦαιατ αηΏτε ΔΑΥΠΕΗΜΙ: 1λλὴ σ᾿ ᾱ- 
24Η" εκ απο Οοά. Οᾳπε, τεβιταῖε ἰς 
αἰτετάπι: αοσεάαπε αἆ 0οά. 6απιαῦ. 
ΜΠι Ι.εἷά. ὅτ Ε]οτ. παπι, αὐοὰ Ιπ πος 
Οοά, Ἱερίτας: πολλή τ’ ὀνάγκη' ἡΙπο 
θτιυπῃ. Ρτδειετεα Εοτπ]α Πολλή γΥ) 
ἀνάγκη Πο {ετίρια τεουττ]τ {περεπι- 
Ππετο : ΡΙΟΠΟΠΙΕΠ 1Πιετ{ειτῦπῃ Ίερετο 
πε ΠΟΠ Πποπιπϊ, Ρρταεἴετοαπῃ 1η Με- 
4θᾷ ν. 10131. ὺί αυθετεπῖ: Τί δὴ 
(τεξεῖας Ιί ὁ αὖ Ἱερίτατ 1 [ταππαϊιε 
Ναλίαηα. ν. 740.) νατηφεῖς ὄμμο, καὶ 
δαμρυῤῥοεῖς, ἴνιεάεα τείροπάεις []ολ- 
λή μ᾿ ἄνάγκη- [εὰ ἃς 101 ροτῖας [οΓΙρίε- 
ΣΙΠΙ Πολλή γ’ ἀναγκη" ΡρτουΏί Ἱερίτης 
η Εμγὶρίαϊς Αἱς. ν. 378. Πες ν.3905. 
δούοειῖς Ἰ]εο. ν. 811. Όεα. 1 οἱ. 
ν. οἩσ. «ἰεχίάίς Ίταρπι. δριά «δει. 
ἅ ἵπ οιού. στο, Ῥ. 47}. ΙάΕΙΠ ΡΟΠεΓ- 
ὀωπι 1 οορῦ. ΓταςΏἰΠ. ν. 990. «4τ- 
ορδ. ΄ΕΠε[πορηος. ν. 178. "Απασ᾽ ᾱ- 
»άγ»η- Ἐτνοιςηίες Αριἀ ΕΗετοίοίυην 

1ρ)- 



ο ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΘ 

Ἱερῖται αὔσαπο γε Ἱπεογ[ετο τᾶσα ᾱ- 
γώγκή τ. Τι.ς 90. 0. 36. 6. ζΟ. Τνς 
ς. 170. ν, 6. 52. ν1ῑς 6, 3Ι- ΟΤ0Π0: 
οἷμς ταφυο τεέϊε Ἰά 1ρίαπη τοβιταῖς α., 
1, ς. 112. υδί γε ΡταςΓετευαητ Εάῑ- 
τίοπες Ἱπιετιεεαπ. Αγ γκή πολλὴ 
Γιερίυς αἀλίθείατ ἵηπ Ὠια]οβίς: νίὰ, 
{έτ. Ματἰαπᾶ. ἵπ αν. 10τ. Ρ. 692. 

ες, 1660. Νοξ ἀρ᾽ ἐγεση Δαναΐδων 
μ) ἕξει μίῶογ.] ἰπ δυρρ]εῖους, 1ρηῖ- 
Ρομα Ρπίοτε, αιίη ὅ ἵηῃ ΡΠοεπήῇ5 
πιεπιϊπΙε αἰιοιοιῖες Ειωηρίαες Δαγαϊ- 
δῶ». Ίάεπι ιο ἵηπ οπιπῖοας ετατ ΕάΑ. 
ΡΕΓρθταίῃ : τορο[ωί Δαγαίδων" ΕΗΤε- 
τυης υιίαας [λαπαϊάεε, ὃς ΓΠαπαϊάαε » 
{νε τέκνα Δαναῶ  υιὶ νοςεασπιυτ 
Ῥμοεῃ. ν. 1152. ἅ αρ, [απαϊα μη» 
Δ2αἱλων ποπ Βε ἵπ Βιτὶριαεῖς ΠΕΠ: 
τος πᾷ Οψε]ορίς ν. 429, Βακκίου 
Νρσίιν µέλαθρα, Δαγαίδων γυμφων µέ- 
τῶ. οἱ οιπ Οα/αιβοπο Ἱερεπάμῃ» 
ἹΝαιάέδων: νῖθ. Ῥγαιίπαρ ΡΗΙΙΠΙ βΏ- 
εἰσυίῃπ «1ρεπ. ΧΙΝ. Ρ. 617. Ρ. Ναἰᾶ- 
απ Βασεῦες απιαῦ. Αρτρίετιήη Ἰαὰ- 
ἀαι Αππιοϊβιηις “δρ. ΕΗε(ἐετύι[ςν 
αυ{ ευπιάσπι ἵπ [.μείαπί Ἔπιοηε ΟΟἵ- 
τοχέται ετἴοτείι, Τ. 1, Ρ. 129. Ὀ0ὶ 
3 ταρῖοϊ πο! νετ[απ Ἱπετρτειατυς 
δεπεια Βετς. Εππ. ν. σοο, [εε[ξ υπᾶ 
ΗΗΠΕΤΘ 1])απαῖς» εχρίεΡο πείς: (α.18ε 
Ῥ]εταααςε (στο τταπΠωππτς) εχεῖ- 
ται Εαπ]ρίάεα {ο. Εγίᾶ. Οτοπουίης, πος 
{ωβ]ε (αππεπ εἴ{οτεδ, αὔοίυπῃ αἶτες 
νετίαπι οἵοηυο νἰίασαε: Ίάεπ νῖτ 
Βιπιπᾶς ΊΠ «επεεαρ ᾿Γτοᾶβη ν. 757. 
οριίπιε το[εεη]ε: ΄τίως Ὀ γη Ώαπαϊ- 
ἄῑς ποϊα ε[ [αεΐ. Βτίοτειῃ {επιεπτίαπι 
Τγταρίσις τερετῖε ἨΠετο. ἵπ Όεια ν. 
ο, /αεαῖ πα Ώαπαῖςς ὂᾳς ερο εὉ- 
ΦἱεῬο οἱεε. ΡὐΙΙο/ἴταιω Ερηϊ. ΧΕΙ, 
Δάναόῦς σοι πατὴρ., χεὶρ ἐκεί)ὴ καὶ λημα 
( ΟΙεατίί οοτη]θἰε εΠΙΟΤΕΙΙ {,. Δος Α- 
ΠΙτι. Ῥ. 48.) Φογικόν" ἑλλὼ κφκείων 
τις τῶν ἀγδροφόων παρθένων νεαγίεκου 
Φιλοῦντος ἐφείξατο. οὐχ ἱκετεύω σε, οὐ 

θακρύω” πλήρωσο» τὸ δρᾶμα. Εἶβαι ηος 

Ρτορετιήϊ αν. ΕΙ. Χτ, ν. 27. ---- 
{41ο ρυεπα [0τΟΥΜΠΙ Πηγείι Θπιετος 
μτβεαί πτπα πιο». 

Ὑ9. 1671. "Ιστω σίδηρες, ἕρκιό τε 
μοι ξίφος: ] Ομοὰ ἵπ Οοά. Οαηιαυτίσ. 
{οσίρίατη, ἔρκιον δέ µει ξίφος Ριαςίειος 
Πο Ἱεριτ δεβοἰία[ίες ἵπ Αβίβ. Οοἀ. 
ἴστω σίδμρος,] γιωσκέτω τὸ ξίφος, ὅρ- 
κος }ἄρ µοι τὸ ξίφος αὐτό, ἵπ Βἰαιοπὶς 
Ῥμαεάοπε ῥ. 62. Α. Όερες Έ µεραπυς 
ἴτω Ζεὺς, ἔφη. τῇ αὐτοῦ Φωνή: εἰπών. 
Ρἰαΐο ΕρίΠ. ντ! Ρ. 045. Α ἴἵττω 
Φεὺς, Φησὶν ὁ Θ/βατος. ααοά , Εἰσίπο 
5ΟΗ Ἱπτε]]εέηπι, εχρ]Ίου]τ Ρείγις Ρε- 
τίς ΜΙσε]Ι. Ο06. ττι, ϱ. ΧΣΣΙ. 
Θμαπάο ποῄβτο Ιοςο Τμεῦαπα νηρο, 
Ἱστω σίδηρος" Ότεοι Ίη δορῦ. Απτίρ. 
ν. 19ο Ἰπαῖξς "ἴστω Ζεὺς; αἱ Τ1ε- 
5 τερπατατ Οεάΐρις ἵπ ηπῖας Οεά. 
Ἰῃ «οἱ. ν. 514, θεὸς ἴστω. ΙΠΟΤΕΙΏ εκ- 
ΡΙΕΠΠΠΕ Έτασιςος {μ{ρίσοτ 1 πείς Ἱπ- 
Ρε]πιῖς ἵπ γυῖτα αμοτ]άίαηα ΤεςερίΗΠης 
ηεηῦε επῖαι ἴτα να]ρο Ἱπταραπε Αττῖ- 
εἰ: Αἰοπιεπα Ππιῖ]ιεετ ἴπ ΛΜΟ(εΒὶ νεἰ 
Δἰτετίης ροτίᾳς, ἸΜερατα ν. 75. ᾿Ἱστω 
γὰρ Γούρῃ καὶ εὐέανος Δημήτηρ. 
Ψετρυπῃ Π]αὰ ἴστω ἀῑκείπιας ε Ρἰαϊοπε 
Ρτοπυπείαιπ οἵε ΓΠεῦαπο ἴττω" Π- 
ἵετὰ ΠεΠρε σ, {έηυεητο τ, ΠμταδατΗς 
Ιῃπ τ, α Βοεοτῖς ΠΟΠ (4ΠΙίΗΠΙ, [εά ὅς 
δρατταπίς, ΠΟΓΗΠΙ4ΙΕ οοἱοπῖς Ἱ. ατεῃ- 
εηῖςς [ιασοπίςα {απε νεὶ Βοεοιῖσᾶ 
αὖας Ῥτοβαπι 8ρμά Πεβεδίωπι: Ἔτ- 
τακα», ἔστησα)' Ἐττία, ἑστία. Αμπιτ- 
ταρ (14 ει ἀμφιστᾶς, Εε]ιείτετ αὐ ᾖ[. 
70/0 τε[Πτμεμπῃ ) παραταττέµενος " 
"Ἄθραττος, ἡ Ἑκάώτη παρ Ταραντί- 
25. αλὈί Ηεβεδίµε: ᾿Αττασία, ἂνά- 
στήθι. Οοτρεπάπη: "Αττασι, ἀνάστη- 
θε: Λάκωγες. Ίος επῖπι Ἑ Γεηιεπῖ νεγ- 
{α Ώις τειταπεβάυπι: πίτα ΗεβΏεῦ, 
Εόββασι, κατάβἠήι» Λέκωγες, Ροει]« 
οὕΠῃ 6Γ9ε ὀνσταθι, Ἠῖπο "Αετοθι» [ι- 
εοπίςε "Αττασι. Ὠαθοι ΕαἴΘΟΤ, ΠΠ] 
44 Εωτίρίάε» (θὰ πιο ετας Ἱπρεπίο 
δετεµἀυς, 

σε, 
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ὃς 1612. ------' τῶνδ ἀπηλλάχλαι 
ο έμων. } ἵμενε αφ ἱάεσι εταε» Π απίδ 
Ίνα νεἰῖε, Που ἵη Αιιίου τάππεη Ροδίβ 
πορἰρεπάπα ν Υἱαπι, αιοά Πάἰτίο- 
πες ΟΙΠΏες Ιπ[εάειε, ἀπαλλάχθαι " 
ηος Ιοπίευη ε[: [ορίεται Εωτίρίά6ε 
Απηλλόχθαι' ρτουίὶ Οοάΐσες Πῖς εχ[- 
Όεπε [ιεἰάοπίες» πΠε(με ἁἀωρίτοπό πι, 
απία ἱά Γρίαπι Ίπ 815 τεροττυπι Γ8η- 
αμαπῃ πυ] ως υ[ης πέρ]εχεηήτ Κιπρίως 
ὀπηλλόχθαι Ἱεσίτατ ἵπ Ειωτρίάἰς Έ]ες. 
ν. 137. ἵὰ Ττουβη ν. 2795 "Εχει 
πότωος ή, ὥστ᾽ ἀπηλλάχόαι κακῶν " 

μ]είπιας, νοσῖ 1οοο πόνων Ῥιδευοι 
Τ]ου. Οο4. 

9. 1678. ᾽Αλλ’ εἰ γαµοίµη», σὺ δὲ 
μένος Φεύγεις, πάτερ.] Ὀὶε {μαν]τα- 
τεπῃ υδί πίτα Ίπ Ρτοἱδροπῃ. Ρ, 21. 
τοις Γοτιοῖς Φεύγγς" που νετεοτ ης 
ουπῃ εἰ {ππρί Ρο(]ε: Π ααῖά πππιαπά!η 
Ἱερειίπι Φεύχοις" νοεμίθε (πιο εἰ 
{αερῖαθ ἵπ εδἀεπ [ετίε ΠαρπηβυπίΗς 
ορια(Ίγας ἃ Ιπά]ςαιΙνυ5, 

ὃς. τ67ο. : ρξω 
κακά. ] ἵπ 5 Πεϊἀεπα Ἱερίτητ ταµά ὃ 
ἐγὼ στέρξω κακά: «αι Εετυπῖ ἵπ Ἰ]οεῖς 
{επατ!! ττορ]οί ρατίους βπᾶραε[ίος, πο 
34(ρευπατεπιίτ» πὶᾷ Ιεέίοπος ΠΙ Ρ]6- 
τἶαις νι]ρατας αἀρτοῦατεπς, οἱ [οεἶ- 
Ῥετειατς Μ έν’ εὐτυχοῦσα., τὰ ᾽μὰ ὃ’ ἐ- 
γὼ στέρξω κακά" Ιπιυῦ5 π Πιαπι {6- 
όεπι τεάίτει, Ευπρίάεα», τὰμ ἐγὼ 
στέρξω κακά  νυὶτ ἵπ {πο 6επετε ΡΓΠᾶ- 
τίμς «Αἱὺ. σεριεπως ἐκροπῖε Οοπι- 
πηεΏῖ. ἵπ Ιούωπ Ρ. 5οο. Ὁ, Ρ]ατῖπια 
ἁσάῖε ἀθ υτταφε νειοὶ στέργει», πος 

π{α Ροβεί, Ππαέυτα Τροπ. αακεν. 
Ἰπ ή. “Αποπῖπ. νι, ὃ 44. που βία: 
το ΒΙρρία Μαϊ. Ρ. 905. 8. στέρξω ἐγὼ 
τῇ ἐμῃ τύχη: ππεα /Ογίε εὐπΤετιις ΕΤΟΣ 
πο(ες αιῖαπι εοἀεπι ΙΠποάο γετοιπι 
αὐβίραῖε Ρίας {εππε]. 

Ὅς, 1682. Ὁ ὃ' Οἰδίπους πον.. καὶ 
τὸ κλεί’ αὐίγματα}] Εκεῖται Ώωπο {6- 

--------- τᾶμ) ἐγὼ στέρξω 

παπ]αιπ Ρἰωίατεῦ. Τ. ττ, Ρ. 784. Α. - 
ἄεωπ ρα σφόδρα ἐμφανῶς , {η- 
αὐίζφ ἀγακαλεῖται καὶ τὼ τοιαῦτα τοῦς 
ὑποφερρμένους, 
Ὁ δ’ Οιδίπους ποῦ, καὶ τὰ κλεύ' αἰνίγ- 

ματᾶς καῑν 

Ὅ πολλὰὸ δὴ τλὰς Ἡρακλῆς λέγει τά- 
δδ; οὐ γὰρ µόνο ἀνίησι τοῦ ψόγου τὸ 
τραχὺ καὶ μελευστικὸν, ἀλλὼ καὶ ζήλον 
ἐωποιεῖ πρὸς ἑχυτὸν αἰδτυμένιῳ τὸ αἰσχρὼ 
τῇ τῶν καλῶν ὑπομγήσει. Ψειαπι α]- 
(ες ε[ξ {ῃΠ Ηοετο. Ευῑτ, τοσο. ἵπ ΜΠ, 
ΡΙατεδί Οοάἱο]οας ἆμοῦας ἱερεύατας 
ὅ πολύτλας Ἡρακλῆς: Πος ΟταηΠιατία 
οἱ, ΒΗοπεγμην τετεηεῖθις, ἵπιρυιοτα 
πλ, ουαπα αγρίαις Ὁ δὴ πολύ. 
τλας Ἡρακλῆς. ΕΠ ἵῃπ Ἐούεπι ἀαπιφϊς 
Τπειεῖ ἀϊθαπι ν. 1414, "Άγαν γ’ ὁ 
κλεινὸς Ἡρακλής ποῦ, κεῖνος ὤν; Ιἀάεπι 
ΤΠείεις Ίη Γρ δυρρίῖο. ν. 127, 
Τὸ δ' "Άργος ὑμῷ π.Ὀ στι; Ἡ Ἰκέμπει 
µάτην» δοςταῖες ἵῃ «4ε/εδίπὶς οαυἱ ἆἷ- 
οἶῖμε ΑχίΟοςΗΟ ῬΡ. 154, ᾿Αξίοχε, τί 
ταῦτα. ποῦ τα. πρέσθε αὐχήματα, 
Νοβταπη ]]αά Απιίροπος οὈνει[ιθα- 
τ1ἳ επεεαξ , ἁμπι Π]ασι Εαεῖεδωι αἆ 
ευπάεπι ἀίοετείῃ ἵπ ΡΠοεπίῇ ν. 77, 
δεᾷ Πεδε πιεηίεπι, ῥεξιω απἰίφη αἲ- 
νοτα» ἔ8αςφιμὲ ΠΙΡΠΟ ΓΟΨΟΤΕ ἄΕΤΗΠΙ- 
πας ἀοηια. 

Ὑᾳ. 1681 "Όλωλ'. ἓν μαρ ἄλβι' 
ἓν δ) ἀπώλεσερ. ] Ὁπίης αυέϊοπίτατε Ο0- 
ἀῑςῖς [,εῖά, απι]θυ(Π]ππί ΡΓΟΠΟΙΠΕΠ {α- 
Πυ]ῖς Ἱερεραιάτ ἓν ἦμαρ μ’ ὤλβις'' α]- 
ἵετασ ῥρταεβατε Ιπάίσαῦαπι, αιῖα το. 
{ροηάσε αά βἰῖας ᾳυαε[Ποπεπ : Ὁ ὃ" 
Οὐδίπους ποῦ; "ὋΟλωλ': ἓν ἦμαρ ὤλβισ': 
Ρετῆέ Οσα1ριὶδ: πα ἀῑος {ρ[ωηι δεας 
ωἱΓ5 φεταιάί μπα ἀἷω: Άνα ᾖαου θᾷ- 
ἄεπι: δή, Άεῃπ. Χ. ν. 598. ἶα 
δΟΠΟΙΗ5 τ4απα απ οχεπιρ]ατίαπῃ ἀϊνει- 
{ᾳ Πεξίο πεποταϊσ: ὤλβις', ἠδ ἑπώ- 
λετε: τὸ δὲ δὲ, Ἱπαυίυπι , ἀντὶ τοῦ καὶ. 
ΠΗοπιατίουπι Αιτὶςο ποη εται οΡΙτι- 
ὀευόυπι Γταρίοο: Ρροῇξι 6. 0οἆ, Ο:π. 
ταυπιρ. {οϊρίς ὤ τ’ ἀπώλεσεν" Τε ὁὔ« 
κκ Ρίεχ 
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Ρίεα Π]αά ἓν οπισίπο πεεπεπάμΠῃ: δο- 
Αρόθαπες ἵπ 5ἱοθαεί Εἰοτ. 06γοὲ, Ῥ. 1Η 
ἨῬρότοὶ, τί δεμγύνεσθε ταῖς ἐξουσίοις, "Ας 
ἕν τ’ ἔλωκε Φέγγος, ἓν ὃ’ ἀφείλετο. [ιέ- 
γέρ. Ηεευῦα ν. 248 Τὸν πάντα δ' ὃλ- 
β0ν ἦμκρ ἓν μ᾿ ἄφείλετο. Πυ]ας Γεηίεη- 
τἶαε ΡΙΗΤΙΠΙΑ σοἱ]ερεταπι Η. (οἰωππαᾶ 
44 Εππίέ Ἑταρη. Ρ. 86, 87. ἃ Τὸ. 
(6αἴαχετ. Α. Μ. Ρ. ο. χι. 1 μμεγεῖ. ΤΠ1ν 
ν. Ο11. οπιπία αεπηὲ ἴτηα ἀῑρι ἵπγε[ία. 
δοπεα Ἠειο. ἵη ΌΟεία τ. 4534, Όπις- 
4µε Ταν οἰαῖτ αἴσιε 1ης ες Φία- 
ει ἕδ εαάεπίεπι, Τ,ιαποταιῃη Ροξίᾶ- 
ταπ Ἰ(1μςπιοάί ἀῑξα ἀεάῖι ααεῖπι 
Λίο, Πεϊπβις αἆ Ουνἰἀ. Απιογ. 1. Χν. 
94. Ὃε ὨὈς «τείίρεδως Αριά Φἱο- 
αεί ἵπ ΓΕ0γ. στο. Ῥ. 437. Πολλά- 
Κις ὃ) ἀλατρέπουσι, καὶ μάλ᾽ εὖ βεβηκό- 
τας Ὑπτίους κλίνους’. υὈἱ κυοῦσ᾽ ει ἵπ 
Τάά, ----- Νοίτο νεα νυἱραῦατας 
8ητε εἀΠῖοπεπῃ . 6γοΏῖ Ῥετρείατη ὤλ- 
βισεν. ὤλβισ' εχ]ήθοπι (απιαῦτίρ. Τεἱ- 
ἀεπίες ὃς ΕΊΟΓ. 

Ἡς. 1684. Οὐκοῦν µετασχεῦ μφμὲ 
δεῖ τῶν σῶν κοκῶ.] Φίσπαπ 1πίειτο- 
φαπάί {α{α]ϊς ποιας εΡΊπ Πῖο Οὐκοον 
Άτο[εᾶο. ΝΠοίαπι ἀεάεται Αἰώως νετ- 
{αΐαυε ποσίασι Πεξίοπε: οὐκοῦν µετα- 
σχεῖν δὴ κἀμὲ Ἕ.σ. κ. Οὐαπι {εαυυτήφ 
η ρτίπια Β4ΠΙ. Ηεγοαρῖμ, πππτανΊτ ἵη 
{εευπόα ο, Οροτίπις, ἂλ ἱοβτΏπι 1Π δεῖ 
οοηνοετ{ίο: δεῖ κῶμὲ ΡΤ8εδει ειίαΏ (ο 
4ες Ἐἶοτ, ὕοευπι {εόεπι, τς νετηὶ 
ΟΠΡΤΠΕΤΕΩΕ , ἀοίηπεερς τεξε ἴταῃς- 
Τηυτατμηῖ, 

τε, 1686. Οὐ σωθρογούση γ, ἀλλὰ 
ηοναία.. πότερ.] Ρίέβαε ἵπ ναΐρατα 
ΤΟΓΙΡΙΊΩΡΕ γεναίᾳ πεφεῖο ου]α αἴραἴα- 
τηγν ἀλλὰ Ῥιο καὶ Ρομπ: Εὐπρίῳς 
γεᾷε ουῖάεσπι Ρο[ωῖτ Ίη σοπίεχι }ε- 
πρία. {εὰ, Ὁ0ἱ πβ]ίως εται ἀὐρίται]οπί 
Ἴοσυς, Ππα]ε ἀὐδίτας, ΏΙΓωΠῃ ἀλλὰ γεν- 
γαία Γοτδεπάυπι Πε, αΏ. οὐδὲ γεγναίᾳ. 
δαρρ'επόάωπι υπίοῦς τεπουεδατατ αἲ- 

5 

Αἰτοτ!ν οὗ εωφρωεύσῃ γ΄ αὐσχρὸ Φυγ} 

Φ- 
. 

τος ο Ν:.Ε-8. 

σὺν τυφλῷ πατρ), ἀλλὰ γεγαία: (βΙϊφ 
πεπιρε Φυγή. οεποερατῦτ {η πιτοσυε 
Τμεἶά, γεγναῖα: γεναῖον Π απἱ 0οᾱ, εχ- 
Ἡΐθετεητ, Ἠαπο ἵπ {εάς ρέτρἰασετθι, 
Ριαεσε[Πει Ίπ Ππάεπι Αἰσχρὸν Φφυγὴ 
θυγατρὶ, 6οππιοᾶε πΠᾶππφυε {εφυετειας 
Οὐ σωφρογούσῃ γ’. ἀλλὸ γεγναῖον: Βε- 
πε εἀμεαίαε [Πίαε ποη [απεφιαπι ΗΗΥΡε, 
{4 6επετο[ωπι ὃ ποδίίε Γαεῖπω. Ἠὶς 
Γοθοπάϊ Πποδ, τς αἱ, Πς Εωηρίάὲ 
ατηϊ]ατῖς, Ὀτγῖησαιε ἀθο ποπηΙΠίὶ 
αἀάετεε υ]βο9. 

5. 1688. Ἴδοῦ. γεραιᾶς Φιλτάτης 
ψαῦσον χερί.Ἰ ἵπ Α Τεἶἷά, ὅς ἵη Ο80ἵα- 
Ὀτῖδ. Οοά. ποιαπιε Ρἰεγῇο {οτιθῖνης 
Φιλτάτη» βατπε[ιω Ιπάϊβθπι Ρο[αῖς ἵπ 
πιατρῖηε Φιλτάτη Γ4τετα απΙάεΠι ΟΠΠ]6- 
{4, [εά ποπ Εα]ας νοςῖς Φιλτάτηςς επ. 
εεπτίαε ποσετ. Οοτισεπάμπι ατὈ]ίτους 

ἸἼδου, γεραιᾷ Φιλτάτης ψαῦσον χερί. 
εατ]/ηπαπι ἴαηδε Ἱπαπιε [επΗΗἡ: αππη εᾱ- 
{ΓΗΠαΠΙ ΏΕΠΠΟ Όταεςε ἀῑχετῖς γεραιὼν 
Φιλτάτη»; [εά ιαηηε [επί]επιν γραῖαν 
χεῖρ᾽ ἀἶσᾶδ  ἍῃΠ χεῖρα γεραιὰν, πΙΜΙΙ 
τείατες πιοποϊπ]ε [υτὶρίάες ἵπ Ἠεσμθδα 
Ψ. 149, γεραιᾶς χεβὸς, {εὰ Ἱπ εοάεπι 
ετῖαπι ἁἀταπιᾶίε γραίκς χερὸς, αἴφιξ 
πος εαπἰάειῃ τε(Πτμεπάαπι ἵπ 4Πορᾶς- 
Πο {1[ρ]σοτ. Πες. ν. 6η. αἰτέγαπι { 
ααὶς τετ νο]αετῖε αἀνοσατο ΗΙρρο]. 
ν. 171, πεεῦπι (0ΠἹεη ορίπος 1Π {ε- 
παΠο Πρτε ΡοΠε περαδίτ Ηες, ν. 073, 
Καὶ τής δὲ γεραιδίς προσπιτγῶν παρηίδος" 
επεπαπάυπι υτῖσυε γροέας. ------ Φου 
ποβτο γεπία, 1, 1ν. Απιμο].ς, 11, 
ερἰδτ. Το9 ὙΨιλὸν γΗραιᾷ χειρὶ βαλὼν 
κρέταφο»" Ομ]ας ΑΗίεΙΠ Πίο Απιΐρους 
γεραίᾶ»» Τε [εητεητῖᾶ», χέρΣ ΠΠΕΙΟ- 
ταν]ε, ΡΔΤΕΠΙΙ5 γεραιὸν πέδα ὀἴχειαι ν. 
15939: ΄ 

Ὑ, 16ο. Τώδ” ἐτάδη» σοι νεῖσθον 
ἀλλήλοι) πέλοας.] ὈΠ [ππτ Ὠος [επαγίο 
105. Φεα[έρετ ἵη (αἲυΗ. (Ίσπνι, 6) 
Ῥ. 91. ἃ ΒΡΙ, Ἴαο. ἀ Οτυϊίως Απίιρ, 
ἵΏ Θνατίῖση, Ρ. 642. ΡωτεβτΏῃ ἵπερτες 

ουί ἆ 

ο. - ο μμμυμυ-υ-- 



ΙΝ ΕΥΕΙΡΙΡΙΣΡΗΟΕΝΙ56Α5. 

Όποά ἀοϊπι]επείαπῃ ε[ῖ δε πποΙοίσηι, 
1,μείαπο, ὃς «ἱερῥτοπί, τεῖ απατεινε 
αἰοϊκατ ὑκτάδη» κεῖσθαι» Ίοσα ἀεβῄρπανε 
1. Πεσετετριβω ἵπ Ἱ.αοέίαη. Ὦ. τν 
Ρ. 157, 33. οσ]ῇς, αὐῖα πΙΒΙ] 34 {η- 
ΠΙάτάιη Εασίεῦαε, ἰοσῦπι «4ἱείῥότον. 
«419, Ῥώθυκλῆς (σ΄ Ίεβο Ῥτο΄ Εὖὐο- 

κλης Πε ἃς α)Ιοί) ὁ Στωϊκὸς ὑπὸ γήρως 
καὶ πλησµογῆς ἐκτό9γην. κείµενος ἔρεγ χε. 
ΝΙΒΙΓ εταε» οἳτ Ῥ. 494. νω]ρεία εεΗ- 
ἴατετ Ἀεγρ]εγ. ἐκτα δη» πατεῖσθαι νεκρό" 
πες υΕ επΙΠΙ τος πιαἶα ρετρεί[ας ατα[- 
της ἵδππετε ρο/μῖε στὸ, πατεῖσθαι νοκρὸν 
αὐοά «Αϊδεπῖς πιβὶ]ε {ε {εοῖε, } τής 
1]ελοπονγήσου εὐδοιμονίνς ἀντέχεσθαι. 
Ώς ἀνέχεσθαι «οιτίρεπάαπη ριτο. ο αρά 
ατεϊαῖε νῖτ άππιας, ΕἘκταθηναι, ολ. 
Μεπάετε ᾖεἷος, πιο, (σαἴακετις {ο Ἱ]- 
1άβται ιν Μ. «ἀπίοπίη, 1νν δὲ 3. Ρ: 
93. 91. πτ πιοϊτμοταπῃ ρε[βιιπι ετῖαΠ] 
αυπάε πιοπΠτανετῖς. Ἐατῖας εβ ος 
σα Ταραταθγγαι. Ρίαϊο Επταγάεπιο ῥ. 
4.3. Β. τῷ ἄνδρε γελῶντε ------ ὀλίγου 
πορετάθησο». Νοταπι ἐκύκγεῖν ὑπὸ τοῦ 
φγ/έλωτος, απιοτῖ γ{[ε. (μεατεβις ἵπ Ότο 
εἰέΟοίπππεπε. αἁ {.. κ. Ρο]ῖε. Ρἰαἰοπίρ 
απίπαη Γοτ]οῖε (Πεοπνπή » τοῦ σώματος 
παρΦταθέντος, μετέώρον ὤρθήηναι" Πς ]ο- 
πεπάμ!ῃπ» ΡΥΟ παραθέντος, ἵπ 16, 44θε 
Ρυυ]ίσανίε Ιπάε ἀεσειριᾶ «1ἱεὰν Μοτις 
ΙΠ ΕναΏβ, 04ΠΠ. ΧΙ, 99. 

Ὑς. 1693. Πρόσθες τυθλὴν χέρ’,] ἵπ 
πετοσυε 1.εἰά, {ο ρίεατ χεῖρ. Ιάεῖη Π 
Ριετίααε ΜΠ. αοπιπίβτατεηε» τεςί- 
Ρἰεπάαπι ε[ςς. 

Νε. 1608. Ὁποῖος:, ἄλλ' ἤ πιὸς κα- 
κοῖς "ἐρες κακά;] Ὑοειίαα νι]ραῖας 
ὀλλ᾽ αεσσεπῖηπῃ αἀάῖάι, αὐοά Εασίιεη- 
ἁππι α/ρῖσαδατυτ Βαγηρις, αι ἄλλα 
ἀεάρπατεπτα: Ἡ, ΠΙΤν, ΠΟΠ εναι ΟΥ 
ουτετατειηας  εὐπ Κἰπρῖος Ικάσπι 
οὐ(εααί πο]αῖ [ετίδεπτίους Ὁ, ποῖρς; 
εῇ επι ἑποῖος ει]απ Ιπτενάυπῃ ἵπτετ- 
τορατίναιῃ» με ἵπ' ΑγΙοΡδ. Β]ατο ν. 
992 σὺ Πλοῦτον, ὁποον: Νοί[το 

νατία αρετ[ορεώπ τα: ἵπ Α Τ,οῖά, 
ὁ χρησμὸς ποῖος ὅρα, ὃ ἀλλὼὸ περιεσός: 
ΠΙΙΗ γεια ἀ]κίῃα' νῖθειωτ ἄλλα πρὸς 
κακοῖ; κακά, Υἱᾶ, ΙΠ Υδ. 13489. ΠΟ- 
ἵα(α, 

5. 17ο. Ἱερὸς Ιζολωνὸς, δὔμά 4' 
ἱππίου θεοῦ. Ἰ Ἑεσερατατ Ἱπ Εάά. δώ. 
βαῦ’ ἱππείου «θεοῦ” Κεθε ΚΙπαήις νου 
0επ) δώμοῦ Ιπ ἆμο {ερατανίε: δὤμαά ϐ' 
ετίαπι οπ ]εέαπι πιοπίξεῇαπ ε[ 8 
δεΠο]ῆς. ΄ Οασά αἨωπάε ποτάπῃι, ὃς 
ε ΠΜεμτῇβο ἆᾳ Ρορυ]ϊδ, νεὶ Ραμίς Ρο- 
τμ5δ, Αττῖςξς, τεπιρίαµι εἴαῖ Τῃ Οο6- 
Ιοπο, δορῥοε[ῖς ῥαιτία, εααεβτῖς Νερ- 
εωπῖ, ΄ ΝΙΠΙ  αἀϊάεπι Ἠῖς ΙΠτεγεταςν 
ἱσπείου {ογ1βετειάτ, 8Ώ ἱππίου: Ίος τᾶ- 
Πιςεη ε [ιείἀ, 5 τεεερί, (άπᾳύαπῃ υῇ- 
ταῦ15 αἶτετο , ἴς επῖαπι ἵπ ]οσίς, μοἳ 
νει{άς αιπαπ]α:ς Εογπαπ αἀπι]τιαπε 
τὸν ἴππιον Νεριυσαπ Ριαεῖετ αἰἱο 
ΟΟΙΗΠεΠΙΟΤαΙ αΠαμοιῖες «Ατῤορύαπες 
πριά ΓΒμτίρίῖεη [αερίας Ἱερίτας ἵπ- 
πιον "Άργος. Μοπῖιις α εαβρετο βαή: 
πε[αως Ιή Ε]εο. ν. 8σς, τεξο [ορΠε 
ἱππίους. αἰτεταπι ΙΙ αιἰάσπ νετ[αῖ 
ποσεῦαςς ἴάθπι ὃς α11δί Εμείαι τε» 
τπεπάυτη. Οετειηπι ᾖοο Ίοεο νἰάετί 
Ροῇει {1 Ειγρίάες νοιατε,: ας ἵπ 
1ρίο Νορευπί τοιπρ]ο [εραεΗΠῃ οσεᾶϱ 
τεας Οεάίρυαι: Ιοουπ 1π Οοἶοπο» 
οὐο αἁῑν]πίιης ταεοπάεεειΗς, ἴπ δο- 
Ρμοε]εο «ἁταππατο νο]υῖε Ἰσποταισιπ 
Οεώρις οπιηΐθᾳς Ργαειεταυᾶ Τὴ6- 
{εο: νίὰ. Όεά. ἵπ Οο]. ν. 158. ὅς 
{οᾳα. ἴπ (οἱομο' κάμψειν τὸν ταλαίπω» 
ϱ2’ βίν, ποπ οὐίσατε Ώεις Ρταείχε- 
ταῖς ν]ὰ. ν. ο1, Ιῃπ Οοἱοπο {ρῷον 'Οἳ- 
δίχοδος ΕπϊΠε εο]]ῖρας ε Ῥαμ[απ. τ. Ρ. 
76. αυῖ ῥρ. 6ο. Ἱπττα [ερΙΗΠΠ Αγεθρᾶ- 
οί Ρο Πε παιτανετας , μὐήμα Οἰδίποδος ν 
Ηοππετηπι Ἱπρεαίτο {6Πρεηδ αὐοπῃῖ» 
Ώη5 4 οῤῥοείς πατταιί Πάεπι θ4μίρε- 
τες. [π Ποπ, Π. Ἡ. ν. 679. ος 5ΕΠΟ- 
Ίιοη. ἸΙεσίται Ιπεάίταπ Ἱπ Μ{ Οοά» 
Ηεἰ[επῖε: Δεδουπότος Οἰδιπόδαο.] ᾿ΑΦ’ 
ὕφους πεπτωκέτος. πατεκρήμνσε γαρ 
κΚκΚκο ένο 



κ44 
ἐχυτὸν διὼ τὰς συμφοράς. Τιὲς δὲ, ἐν 

πλλέωῳ τεβνηκότος: καὶ οὐκ αὐτὸν ἀλαὸν 

(ἔοττο [οτίρίοτας Οτι. οὖκ αὐτόν 

τὸν Λαΐου, ἀλλ' ἄλλον) Ὀἱδίτοδα Φα- 

σὺ: ἑ γὰρ τοῦ Λχίου Ὀίδίπους οὖν ἓν 

Θήβαις , ἀλλ ἐν ᾿Αθήναις ἀποθνήσκει, 

ὡς Φησὶ Σοφοκλής, ΄ΜΙΠΙΙΠΕ ΡΓΟΙΠΙ(ά 

Ἱεραπεατ ο 19/ιαεδὶ Τπεὺα]εῖς εχ- 

οοτρία ἵπ δοΏοὶ, 44 ὁθρὺ, Όεά. ἰπ 

6ο]. ν. οἵ. 

Ὅα, 17ος. 10) εἰς Φυγὰν τάλαιαν; ] 

Μειεῖσο ἀαίπτωτας, {εαμεητες νετ[υς 

Γορατανίε Κἰπρίως, αι ἵπ ορίίΠΙο 094, 

Εαμ. δοσϊστατίς ἀἰν]άεῦαπταΓ: εοἑἰ- 

ουπι απιοπάαυ(Ππιπ . Γεουῖ παἰα!» 

αὐαίΏ Γε]ίαμας ΕάῑΠοπες: { αμῖά ΡΓαθ- 

τοισα ΠΟΥαΙΗΠΙ  πάϊσαβΙτάΓ, ἁ1άτερ 

κερχιέ πιοχ Ἱερευκτιτ ἃ ἵπ ν΄ [,εἰά. 1Π 

Α» ὌΌρεγε χεῖρα Φίλα) µοι πάτερ γὲ- 

ραιέ. ἀεθταῖ {π 08ηΕ. ΥΟΧ πάτερ. 

Ἡνς. 1707. Σύ μου ποδαγὸς ἀθλία γε- 

νοῦ. ] ἵπιετ αγ. 1,εξ. ο «αης. 0ος. 

εποϊαιᾶς ἃ Ρἰετ[ο Ἱερίτας: Σὺ μοι πο- 
ο 

δαγωγός: ἵπ Γιεῖά. ΑΔ, σὺ µοι παιδαγω- 
ο 

γὸς ἆθλιον γενοῦ. εχ Που Ππο ἴ8πιεῃ 

Όρά,. νιἱραταπΙ ἁθλία ππητατα πο]αῖ, 

ουααι {οααοηία Υἱάεητυτ Δ4ΠηαΤΕ: 
τίἀοιῖ ροϊαεταῖ αἷίας «Εμτίρίάες [οτίρ- 

ϱΩΠ6 Σύ µοι ποδαγὸς ἀθλίῳ γενοῦ. εχ 

Ἠὶ μοι βεπυίημαι Ῥετο. δορῥοσίε Λη- 

εἰς. ν. 1410. νγωγε σῷ ποδαγὸς ᾱ- 

σπόµη» πέσει Πεδίον ἐπ᾽ ἄκρο)" Λά µοι 

Πτππαπάσπη αριίος Ίπ εοἀεπι ἀτθπηβίε 
ν, τοῦ, υδί 4ε οπεοὶ ἆσε ἳ τεβας: 
'Βμοὶ γὰρ οὗτος ἡγεμῶὼν., ἄλλοις ο) ἐγώ. 

Όεά, 1 Οοἱ. 1548. ἐγὼ γὰρ ἡγεμὼν 

Σφῷν αὖ  πέφασμαι καιγὸς, ὥσπερ σφὼ 

πατρί. ΠΤη 1Ώ Ρἱ8 ὅς αὈί {αερίης Ἴγε- 
μὼν Ἰάεια οἴϊ αο ὀθηγὸς νεὶ ποδαγός. 

Αιτίες Οτεί. ν. 746. "Έρτε νῶν 
οὔχξ ποδός μοι. 

σ9, 1708, 1ενέμεσθα γενέμεσύ' 

 Ὢι πο ᾳΠΙΑΣΤΦΙΟ ΝΕΤΣ5ΥΙ 

ἄθλιαί γε, ]. Απριίσαπο Οοαἵσί οοπεϊπῖς 
Α [,ειά, Ομοά ε Μ{, ροίηεται Κὐπρήις, 
ε 9ςΠο]. Γεροποπάυπῃ ν]άεταϊ βατίθ- 
τις. Ἰπ Εἰοτ. Ἱερεσαεας : Γεγόµεσθα, 
γένος ϐ) ἁθλίαι γε. 

ὃς, 1719. -- τᾷδε πόδα Τίθει ὍὭστ” 
ἔνειρο. ἰσχὺν ἔχων] Ὑουεαι Βατπεβις 
ἱπίετΓετιετας ε Όοά. ὉΌ.η5, Ουαπι ρΓαᾶς- 
δει [,εἷά. Α, τίθε πάτερ. Κἰπεῖως εἰε- 
οι: ἆπητε Λατπεβίώπι νυραταπτ : πόδο 
τί". ὥστ ὄ. ἴ, ἔ. «4ἱάμς ι8πεη ὃς 
Ηετυαρίμς ἀεάεταπι πέδα τίθει" οτάϊ- 
πα νοατίο τίθει πέδα Ρῖ8εῦεῖι {.εἰἀ. Β. 

9, 1715. ἐλαύνει τὸν γέροτᾶ 
μ᾿ ἐκ πάτρας.] «9, ὅτ ἵπ πτααυε 
ΒαβΙ. Ηετυαρίις ἑλαύνων νυ]ραταπίς 
ἀαίποερς», Ιποείεαπι οὐα απέτοσίταιε» 
{οτί8η ε Γ6ΠΟ]δ. ῬΡο[μετηπῖ ἐλαύρει. 
Οοάΐςεαδ, αἱἰοταπΙ αἀ πο ΡΕΙΝΕΠεΤΕ. 
Ιεέίοπεδ, ἑλαύγων εχβίρεπες ἵη Α. 

ὤ ων 

Ιεἷὰ, Ἱερῖειτ ἑλούγω. «εδβοα[ίες: Ἔ,- 
λαύνων ] Λείπει τὸ, ὁ Γδρέων" αἶιετ ]ε- 
βῖτ ἐλαύνων. ἈΝειίτπ] Ρίαςει: βαγρί- 
ἀεπ [οτιρῃπαο ρητο: Ἰώ --- ἐλαύγειν 
τὸν γέρογτο μ’ ἐκ πάτρας» Ἰαὐ ! πε [ε- 
πεπι επίσετρ ραϊτία! Οοητία τεροΏεῃ- 
ἀμω ἵπ Επτίρίάἰς Αἱοε[ῇ ν. 66, Ὦ, 
παῖ, τί αὐχεῖς. πύτερὰ ύδο.. } Φρύ- 
γα, Κακοῖς ἐλκύνων" ε (008. ΕΙΟ}. 
Ίοσο νυ]ραιί ἐλαύνε. ἈΝο[το νετ[ι 
πποάυς Ί]]ε Ιοαιεπαάί ῥρτοτίης εῃ ας- 
οοπππηοάαῖἴις Ιπάϊρηαπι!: [πρια ν, σρ8, 
τεροῄτιπι ο Οοᾷ4, τῷδε δουλεῦσαί πο- 
τες ῥιίεσίπε πιε [εγυίτεξ υ. 1348. ἵεῃ- 
804: Πρὸς πεπραγµένρισω ἄλλα πή- 
µασιν λέγειν γέτι. Οαἱάφμ]ά ε[ὶ Ρυῖας 
σεπετίς αριὰ αοδν!5 νετεΓες {6ΓΙρΙΟ- 
το, ουμπι νελεπιεηΠι πο ΙπάΙρπαιῖο- 
πὶς οΏεᾶι ριοπαηςἰαταῃ, εκ Πίο Ἱα- 
ποπῖς ΨΙτρί]ίαη8ε Γας1ἱε «οπΏοδεετθ- 
ασ: επο ἐπεεβίο ἀεβ/Ίετε υἰδίαπι ὃ εκ 
υηπ]ας ετἶαιῃ Τετεπηί «οπιοεα!ἰ εχείη- 
Ῥϊοτυπ Ρο[ετ α[αιίπι εχεἰτατϊ; (εὰ, 
πο ροΠβσιυπα ΠΡ τα]1α ασια 

ον 
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ΙΝΕΥΠΙΡΙΡΙ5 ΡΗΟΕΝΙΦ65Α5,. 

ἀθαετ ἑοπιοθάϊία, απαεάαπῃ ε Τταρος- 
ία ἀδρτοπιαπι» 9ὐ8ε απουά(αηαε ν]- 
ταε Γρεσυ]απ 1]πά βοσεα[τ ΡΓΟΣΙΠΙά, 
Οποτας Εαπεπίάυπῃ αριά «4ε/εὔγίηπι 
ν. 84ο, μὲ παθεῷ τάδε; Φεῦ"' Ἐμὲ 
παλοιόφρονα. κατὼ γᾶν οἰκεῖ ᾿Ατίετου; 
Ίη εἰακάεπι Αραππείιη. ν. 1671, «4ε- 
Εως: Αλλα τούς δέ µοι µαταίαν 
γλῶσσαν ὦδ ἀπανθίσαι, ΕΚ φῴκβαλεῖ ἔπη 
τοιᾶῦτο δαίμονας πειρωµένους» [εφιεῦ- 
τεπι ποὺῖς {ρετο νετίυπ ο ΜΠ. αἰ]- 
αυαπάο τε[Ώευεαπι 1]. Βωτίρίάες: Φεῦ, 
Οεῦ τὸ μὴ τὸ πράγµατ’ ἀθρώποις ἔχειν 

Φωγὸν, ἵ) ὧσι μηδὲε οἳ δεινοὶ λέγειν ̓  

Πο ἴ]α Ἱεσυπτατ, ε ἀερετάιτο ἀταπιᾶ- 
το ροιίτα, τεδίας ἵη διοδαεί ΕἹοτ]ε. 
Οτο. Ρ. 345. αὐαί 4ριά Εματεῦ. 
Τ. τι, ρ. 8οο. Α. αὐϊ Γ[εαυίτας ἵπ 
Φίοῥαρο νετίας Εαςῖιε Ροτετῖτ επιαςυ]4- 
τὶ, Ἱπτοτα ἅππταχατ ππα ἀειτβέϊα: Ποῃ- 
πυπαυαπι Εππϊ]ία τερετίαδευσ αριά Πἰ- 
Ποτίσος: Ριο]ειπαεί, Ροάᾶρια οι υεῖᾶ- 
ἵ, ἀϊθαπι αἀποιανίτ «ἰθεπαειμ ε Ρ0γ- 

Ιαγτεβοςο 1. ΧΙΙ, Ρ. 536. Ε. ὦ τάλας 
ἐγὼ, τὸ μηδὲ τούτων ἕνα γενέσθαι µε” 

Ῥοβτεπηα νοςυ]α τε(Ηταί ἀεῦει εκ ΕΒω- 
Παιὸ. η ΟὰγΠ. Ε» Ῥ. 5335 49. απ Π- 
ππα] ἆοσει 4ἀοπιοάο {τ εἰρεῖσα {ωρ- 
Ρἰεπάα Ιοᾳαεπάί Εοσπια (1 {π τεβιο 
ἀῑέο., (απ ἵῃ αἰίο Οοπιίσί: Ρτοτυ[ίε 

. Απίβορμαπεα απαεάατη ΟατΙ{Τ. 10. ἷαο. 
Ῥεἰεξέως ἵο ΜΙΦοεΙ]. Γἡρβεης. νο]. ντ 
Ῥ. ιο8. Μεπαπάτοα αωοᾳιε [ωρει[απς 
Ἠυῖας ρεπετῖς. δίς Βροάευ ΟὔἼαυαπι 
οτάίτατ Ηοταίς : Κορατε Ίοπρο ρω - 
ἀαπι ἵε [άεεμίὸν ἔΤτε ἁμά επετυεὲ 
ρα» | 

τε, 1716. Ἰὸ, ὼ, δειὰ δε ἐγὼ 
τλάς.] Εάῑείοπιωπι να]βαταπῃ τονοςαν!, 
οι Εἰοτ, Οσο. εείαη ρτᾶεῦει, Ι6: 
έποπεπι; που ουσ ΡρεπΒ]ηᾶ, [εά αὐοά 
πηε]ῖογ νἰάεῦσιυτ Κισρίαπα: Ἰὼ, ὧω, 
δείν᾽ Σγὼ ὁ τλάς: δες Ι8ΠΠευ εαάςτΏ » 
ως ἵπ ΒΗΙΗΡ. ἵη βατανο Ιερεῦαπευτ Α, 
Οαηταῦυτίς. εππ/υετ: δεᾶ εγω ὁ τλὰς. 
1 εἰ, Ε. ἰὼ, ἰῷ ὁξύ) ἐγὼ τλάς. (μίὰ 

Μο ῥρτας[ίατει ατεϊεμ]ας, Πο ΕΧΡΗΤΟΣ 
Ππηϊϊς, πί Ρα]]οτν Πάπι Ιἴτοτα ρερεῖε, 
ἔχωγε τλὰς πη]βῖ ααϊάειπ Ίοησο τπΘΙΊ15 
νίάετειιγ. Ιηβετί8 ν. 1732, ἴΤεν Λη- 
επροπαε τοι ΗτηΓ {επαπϊ: ομίά Π το- 
Πάεπ ἵη Ἡδο Οεάίροάἱς αυετε]ά ]ατ]- 
τεπτ, Πο τετ -πά: 9 

Ἰὼ, Ἰώ, ὢ ὀυστυχεστώτας Φυγᾶς " 
ΛΙ " ἐλαύγειν τὸν γέροντα ϱ ἐκ πάτρᾶςς 
1, ὦ. ὦ δεμὰ δες’ ἔγωγε τλάς. 
ὢ ὃς ὦ (αἀίπραϊε Πα Η. διερύαῃ. 
Απ]πηαάν. ἵπ (ὐτίπίδ. ἀε υ. Α. ῷ. 6σ. 
Ῥ. 53.) Γαοί]ε ροτυετΏπῖ  νἱοίηῖς αβ- 
{οτθοτῖ; Ίος αἱ Εαξασι {α/ρισαῦίεατ 
οου]εέϊωνας Εοτίε πιοᾶν νυ]σατίς Οο4ἱ» 
εὔπινε Ιεξιοπίθι5 4ΠΙΕΡΟΠΕΣ, 

Ὑς, 1710. “Οδ εἰμὶ. μοῦτορ ὃς ἐτὶ 
(50ο) Ιαλλήικον, οὐρώνιώ τ’ ἔθαν,] 
Ώε]ενίι Αἰπρίως αἰιεταπῃ τ' ἵπ ῃος 
νετ[α» ροίῖ νώςεπῃ καλλύικον ροῇτωπῃ, 
πες Ιοπερατυσ Ἱη Ε. [μεῖά, ἴτωπαις 
ἀεείαῖ ΙΠ Α [.εἰά. ὃς ἵπ Οαπιαυσίρ, γεγ- 
Τα 1ο Ἰμείά. Ἡ ἐς }᾿ ἐπὶ ρτηςβοθδας, 
εποτως {α0 ἤπεπι Οσά, Έχτ. δοροε]ὲς 
ν. 14205 Ὦ πάτρας (Θήβης ἔοικοι, 
λεύσσετ᾽. Οιδίπους ὅδε. Ὃς τα κλείν α- 
υγ µατ᾽ δει, καὶ κρῶτιστος Ἡν ἀγήρ, Ἠο- 
ΤΠ Ππιεπῖπεγας Ῥίτβως, {6ἀ οδἀεπι 
Ρτορεπποάυπη ἴπ βηε ΡἠουρΗΤ. Ιαϱ] ποπ, 
τεςοτόαῦθεης. 1η ργοχίπε {Ε- 
αὐεπιίθις αἴνιγ μ’ ἀτύγετον 91ο Πτ αςεῖ- 
Ριεπάσιῃ {εσία Γωρτα Εωῖε ἱπάίσσιαιη αἆ 
γ. 1519. εἰ 

6, 1723. "Απαγε τὸ πάρος εὐτυγή- 
ματ) ανδῶ». ] Νεπιιπῇ ρο[τοπιυπη πι 
ἀνδῶν, ᾳαοά «οδά, β4βτπισης, (μία. 
«ωπι ετ]τ: 1η οπι/Ωαἷς (4ΠΠΕῃ εχεπ)ρ]ε- 
πίοας ο υιῦυςύαω εἶωφ νίςε [οπριωπι 
ἀοιοῶ», ἓ δεῦο[ῖο Ἠσει βε[βπιατ]., ουσ 
Οοεχ Ριᾶσδει Αὐρυῄ. ο ράφεται ἄοι- 
δαν, Ίτοι μαστευμώτω». ἤγευν κατέλει- 
πόν σε τά πάρος εὐτυχήμωτο τῶν ὅσι- 
δω». φσέες ειῖαμ; Τρίωδς, ᾠσιδοὺς ἀἰξϊίος, 
Ροίασται Ιτε]εχ'Πε, ουἱ φιέοσις 06- 
ἀἱροκϊς Ἰαμάς» οεςΙπείωμε: Οτας/οτΗπῃ 
ἄκκα νετ» 
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ἰπιαγρίθίς» νοσας Εωγίρίάεν ἵπ Ἠετα- 
εἰίά. ν. 401. χρησμῶ» ἄοιδοῦς ὃς χρησ« 
ρῶν ὠδοὺς, ν. 489. Γεὰ πε Πο αὐ]άοπι 
1η{ης Πῖπο εβοτπιατὶ ρο[ες», απεπι ϱ 
Ἰδέείοπε πιεπὰοία (απιππατίευς εγαῖς: 
κατέλειπόν σὲ τὸ πάρος εὐτυχήματα. 
Ιεέιοποπι νοσο ΙπεπάοίαἹῃ ἀοιδῶ», ΡΙΟ 
ὠῦδων, νε] αὐδῶν, 4υάπι Ρετνειία ρε- 
Ῥομίε σιαεσοταιη τοσθη(Ιοταπῃ ΡΙοΠΙΠ- 
τίδτ]ο, οἱ ὃς υ Βππϊ {οπο ῥΡτοξοτε- 
εἶπΙῃς ἀοιδὰν δεαἰἰσεγ επεῃήαθας Ρα» 
αὐδδν ἵηπ Ἠετο, ἘΕατ. ν. 10926. Απιῖς 
Ῥοῤτπιιατίο ποὺίΐς ἀεάίς 1η «4ε[ΕΡΥΙὲ 
6Δοξρή. ν, οσγ. στα ρπια]οί ποῖαιη»ν 
εὔθυνον διὰ τοῦ υ. δι εὔθοιυον διὰ τῆς οἱ 
απ πσασρτίς, αυ αἰίαδ ποῃ Ραυσᾶς. 
νίά. ΕΙεῦ. Βεηεε]ιω ἵη Ηρ:8. αα ΜΗ. 
Ῥ. 77. 77. ---- Ἀπιίσοπο Εωπίρίάεᾶ 
αυυπ -ατεΥ ἁεσθηταιίἩ Πα [αυπι 
ΠΠΡΙΠΟΤΑΠΕΕΙ ΕαοΙπυς, ΣΦΙΥγὸς, Ιπαμ]εν 
αναφέρεις ὄγειδοςς Οία ΠΠΕΠΙΟΓΑΣ Ρατ: 
ἴωην υίθα Ώο ορ0ἴημε ἄεοις ὃν (ΙΠουδί- 
ταῦτοΥ ἀείεειμ ἨΠῖο ρο[αστατ Αιπρίιςς) 
"Απαγε τὰ πάᾶρος εὐτυχήματ) αὐδῶν, 
1)εβπε τη Μἵπαπι ἨΙΡΠΙΟΥΑΤΕ ΓεὑἱεἰαίΕΏΣ 2 
νε] ΙΕΙΠΟΤαἨΦ. Ηε[γεδίμς, πας τείρί- 
οἴθης;ς "Απαγε, παῦσαι, πέπαυσο. 
Πο πέπανσαι επιεπὰατί ἀερει. ὁοδοῖ. 
ἅπαγε οὖν, πέπαυσο, καὶ παρώλειπε λέ- 
γων (βαὐπιη] τας Π]αὰ Οοά. βυρυ[.) 
τὸ εὐτυχήμοτα. ΒΗαδει ὁ ΠΗε[γερίως 
2Ατέλγγε, πανὔου. πος Ε6ΕΙΔΙΠ ροτετᾶε 
εαφεπι Πίο Ειηρίίες αἀΠίθι/Πο Πτα 
ἔτατα; ἄπαγε ------ οὐδῶν, ταπίμπιζεια 
νδ]ει ας ὀπόλήγε , νεὶ λήΥ᾽ αὐδῶν " 
νε] παῦσοαι λέγων. ἀποά υἱτί- 
ΠΠ ε{[ῖ ἵῃ δορβοεἰἰς «πρ. ν. 9586. 
ο Ἠειρίς πχύσασθοι, λήγει», διατὲ 
λεν, διαλιπεν, Ππιμυισδᾳε, ραιτ]οἱ» 
Ρία, ποῃ Ετυ]έα {οἱσπτ α Οταεςίς αἰ- 
1αηρῖ : σοἵτί6ο {οάεδ «4ου ίηηι 
Ῥτοιπ. ν. 44ο. Τὰ μεν σ) ἁπχιῶν οὗ- 
αμῆ λήξω ποτέ. νυἱρατυτ: ἐπανῶ, κ᾿ 

οὐδομή λ. Ιπ Τ6 ποῖα ΠεπΙιο τεαυ!τεῖ 
εχεπιρία:. ἀῑξεαπι ερτερῖαπι Πείσἰο ος- 
Ίμ9 Ἐτασίοι ροπαπῃ επιεπάατ!ης: Καὶ 
ϱ) Υε παωσώμεσθα ὀδρῶντες εὖ βροτοὺς» 

τι ο  Ν ΕΙδ 

ε ΡΙμαγεδὲ Έ, 11, ραρς. 791. Ρ. ὃς 
1ο00. Α. ἵπιετ {6 οο]]8Γ15. 

Ψε, 1727. Ποθεινὼ δάμρυα παρὰ Φί- 
λοισι Παρθένις λιποῦσ', ἄπειμι] Πα 
οω{ἀείῃ αοοὶρί ροάης, αὐοιποίο (6- 
Ρίε δεμο]α[ϊες: πια]το (άπεΠ τεέιας 
ααὶἀ τα]τέχυτα ἀῑσετετυς Ῥιε]1ή9 ἀ/]εέτῖς 
Απιῖσοπὰ, Ύ1ο Εαστατ αΏτς «πι {ος]ή5 
ορογπ) ἀε]σέτατα Ἱβοιψιηῖς Ί]]α, {α- 
τεΟΣ, {αερε πε ἀωυίο Ἰμέῖαιῃ Ίενανε- 
ται» {64 ἱεπία, νεὶ Ρεπ/ᾶ, 918ε τε]ι- 
αυεδοτ ὑπβεδα, πούειὸ Ρροτία5 Εδἱ «ἱ- 
κετῖε, φω.πι ὀάκρυα. Ιηρεπιοββηπα νἰ- 
ἀθβίεαν 1ο. Ρίοτ/οπῖ οοπΙεξατᾶ, οοτῖ- 
σεπεῖς: []οθευὼ δ' ἄτρια" εί. νεὶ 
[ἑαηηίπα ἀεβεταία εαγί τεπφιες πϊγ- 
οὐπίδω. Όαπι Πὶς Ἀοτᾶς ἱμουπάε {8- 
{ε]ίθναι οἶῖπι Απιϊσοπε, Ιστὸν ἔποιχο- 
µένη, ταᾶἰο [απές ῥεγεωγτε]ς [ἑαηίπα 
χεἰαθ, αι αἷε, Ποπιετίςμαι Π]αά Ίπτεγ- 
Ρτετατας Ουνἰζέμς Μετ. 1ν. ν.275. ν6- 
τετίς ααενῖ Πετοῖπας», Οα]γρίο, Οτεεν 
Βε]επα, Ηεσυρᾶ, ΑΠάΤΟΠΙΑΟΠΕ, Θ6- 
πεῖορε., Ππιί]εσαμε εταηῖ ἵπ εεχτίς αἴ- 
βείοῖς οσουραϊίαε: Οτευ[ᾶ Ριο]]ας 
σοπιί(ες ἵπ Σωπέρίαἰς ἴοπε Πο αἰ]οφιῖ- 
τυς ν. 747. Τυναῖκες, ἱστῶν τῶν ἐμῶν 
καὶ κερκίδος Δούλευμα πιστόν. νὰ. Εφ. 
δραπδεπι. Ἱπ «Αγὶορῦι ἸΝαῦες ν. 54. 
Ἱπισγῖιπ ρυεἰ]αε [σε ορ: Ἱπαπαηι νᾶ- 
ο {2ΥΠΙΟΠΕ ἰευαδαπὶ: ἵπ εοάεπι Εωτί- 
Ρίάἱς ἀταιπαιτε ν. 193, τίς ἄρ', ὃς ἐμαῖς 
μυθεύεται παρὼ Ἰ]ήναισ: ΜΟοΠΙΊΗτα 
Ὠεϊαπῖτα δοβῥοεἰἰς ἵπ Ἕταςῃ. ν. 923 
Ἐλοτεν ὁργάγω» ὅτου ψαύσειεν, οἷς ἐχρη- 
το δειλαία πάρος' Μείαπι ὃς (ΙΠΙ1ἱ8 Θε[ο- 
Ιαβος Ιπιε]]σεης, ὠδύρετο, Ι1παυῖξ, ὡς 
λοιπὸν καταλιωπάγουσα αὐτά. υοιπιῖ]ῖτετ 
ηἱςο ολάεπι λιτοῦσα» {ΕΓΠΟΠΙΠΙ , 4ἳος 
πιϊ[σπαειαπο, ἄπιυὶ τεοοϊάκία , 1εχίᾷ 
πιεπιοτα[ετς, νε [ἱαπήμα: πες ἤτριω 
(ασσίς ἀἰσιδιυν: νίά, Κιζηκεπίως Ιπ 
Ρετὰοέείς 16 ά Τήιαεὶ [,εκ. Ε]ατοῃ. 
Απαάνετί, ρ οἩ. Ώοτιςο Ώεχι ἁ[- 
οείατιτ ἄτριο». ῖ Ἱερίτατ αρυά ΤόεΟ- 
ογἠτμπ. ΕΒά. ΧνιΙΙ, ν. 34. Ίτριο; 
Ροξταπῃ ἄτριο. ρο[μίΠε Ρυῖο: ΕΗε- 

οδίως 
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εὐίμες "Ατριον, ὕφος λεπτὸν, καὶ Ένα. 
τριοι, εὐθφεῖς. Ετευεητεγ οσουπγίτ εὐή- 
τριον ὕφασμα, ΄Ωυθς εὐπήρους ὑφὰς 
Ρίας {επεὶ Ειγίρίᾶες, εὐητρίους ἁῑκίτ 
ΠίοπΥ/. Παϊῖς, περὶ Σ. Ο. Ρ. 469 47. 
ὑφάσματα εὐήτρια «ΠίοπΥ/. «4ἰεχαπάγ. 
αρ. Βιεῦ. Εταερ. Εν. ΧΙν, Ρ. 774. 
Ῥ. οἰπηπίας ου [αυ νορατ Ἱωτίλας 
ἅτριον µατέρος Δωρίας, βΡατγηί Ροὲ 
ἴαε Πυγὶοί ἰεπίμταην. 1 Υεῖο νο- 
οείῃ Ρτογ[ης Ιρποταίᾶαπι Ποἱ π] πῄταπῃ 
{ Πυτατή οοπιπιωτατίητ {η υΠιαΠ- 
Παπ Ποο Εισίῤίάΐς Ίουος εἰ Ρίαθ- 
τετεα Ἰεέεοτ διτεΠτΩΦ νοευ]ατη δὲ «ος- 
Ρτωαπι Εατευίυτ: ἀ4Θ Ρραϊτε Ρτία ΑΠ- 
τροπο ]οοαυυ:ᾶ, αὐΩπΠ {8 πης {οΙ- 
τε τε[ρίεῖε, νοςυ]α τεφ/τῖ ν]άετΙΓς 
ουαε ἀϊδ]μησαι Παςς 4 ΡταεσεάεπιῖΌις: 
ἆρο φέτον ῥαϊτία ἀἰτεεάεης επι, εοη- 
[οπως ορεγωπι απιαῖα ργίις ν ἵπ Ρο[ίθ- 
τωπι ἀε[βάεγαπάα., γεἰίπφιο, Ννλα [πι ἔοτς 
τε Ιεξοπῖς νυ]σατας ἀεξοπ[οτες νοςι- 
Ίαπ ῥριαεσθάεηῖεπι ποῦ ουπι Πὶ5 «οη- 
Ίμησετε: τοῦ ποθειὰ δάκρυα ὅο. 409 
Ραέτο ραταρταβεη οερί{Πε Ιαυει: ἵπ- 
Ῥτππίς { ἀἴκετο Οοὐΐσειπι ΕΙΟτ, ποζ 
Ῥτοείοιτε» Ῥτορτίυπι ἵη ποια. Ίου 
περο, «οπιπηοὰε 116 ΡροΠε: πο 
ἄπειμι; ᾷμο αδεο ὃ ποῦειὰ δάκρυα παρὰ 
Ο(λαισι παρθέλοις λιποῦσα. 

Ὦθ. 1719, ᾧεῦ τὸ χρήσιµον Φρενῶγ.] 
Ἐκ ὨἨΕυτίριάεο Ἱτουβαίϊςο ἀἰπειτο 
Ιαποίεαπι ἀϊπιειτωπ βοαῖα]εέτίουΠα 
ποὺίς α[Πεῖί Πιεῖάἀ. Οοά: Ε, εχΠίρεπς: 
Φεῦ, Φεῦ., τὸ χρήσιμο» Φρενῶ». Αιξ 
Ἠοῖωςν 8υ: ἃ νυ]ψαια (Ιτεπι ἀῑνετίας 
1εέιιοπίς ριαεῦες Ἱπάϊςίμ ΘΕΠΟΙΙΟΒ {Π 
Αυρυῇ. Ορ, ἤς α νῖτο Οτᾶεςςε Ρετ- 
ἀοξϊο ἀε[οπίριππι; γράφεται, ΦΟ---ὸ 
«ρύσιμον Φρενῶν εἰς πατρός 3 Σ συμφορᾷς 
εὐκλεῶ ρε θήσει.΄ Ἰαὶ τοῦτο ὅτι (αἩ 
ἔτι) λέγει αὐτὸ Αντιγόνη. 5οΠο]ίΟἩ 
ἀπάυπι νυἱσατωω Που εΠ» Τωὲς καὶ 
τοῦτο τῆς ᾿Αντιγόνης λέγουσς, .Ποτυπῃ 
να]άε ρτουαυ]ϊς ΔΒαιιζεγίο νΙερατυτ 
ορίπίο., ααὶ εἴςδ (χος]ια]ο5. Φευ, Φεῦ, 
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τὸ χρήσιµρν Φρενῶν Ἑϊς πατρὸς γε συῳ- 
Φερᾶς Εὐκλεᾷ µε θήσει: ο «εη{[εῦατΕ 
οοπτΙιπαβηάοξ, αταῖε υπ! (πιρπεπόός 
ΑπΩΡοΟΠΕΕ: πη]ηί τεέως Ος άΐρο «οη- 
του] ν]άεπιωτ, αὐἰς Ιαυάασεπι βίας 
εοπ/[άαπεῖαπῃ πα θτυ8» αες {περγίςςθ- 
ΤΕ: Φεῦ, ΦεὈῦ, τὸ χρήτιμρν Φρενῶν " 
Ρ]υτα ἀἰείηγάς ἵπ Ἰαμάειι νηβῖνίς, πῖ 
παες ἸπιετοεριΠεῖ. Απτίροπε, αά Πα 
ΠΟΧ τςίροηβεῃς: Ες πατρός Υξ συµφο- 
ρᾶς Ἐώκλεᾶ µε θήσει, ΏεΠΏΡρεΕ τὸ Χρή5µ: 
μον Φρενῶ». 7 

ὃς. 1729. Τάλαμ’ ἔγωγε συγγὅνου 
() ὑβρισμάτω» Ὃς ὃκ δέµων ἄβαπτος 
οἴχεται γέκυς, ] ιο {επατίος Πς ε Γᾶ- 
τβηῖς Ορ, τεργαε[αητανῖε (στοίέμς» 
ουεπ Ρίετβως (εαῦπτις ε[ὲ: ἵπ απτῖα]5 
Εάά: Ιεσεὂδευτ: Τάλαι)' ἐγὼ συγγόνου 
ϐ' ὑδρισμάτω». ἀε[εᾶμπι {ὐρρ]ενῖτ Λατ- 
πε[μςο νυ]σαπάο: Τάλαιν ἐγὼ δὲ σ. 
ἹπςοπείπΏμίη Ἱ]]ιά Ἠοο ἵηπ νοτ[α δὲ 
Κἰπρῖας τεεερῖς, αυἱ {Παπ ταπιεη ᾱι- 
οσίη Δαγπε[ώα 1η {εαιεπῖ νετ[α τεέϊτα 
ἀείετυῖτ, ΕΠἀο]ίοισπ ησᾶως Οοὰ. ἵω 
ουο Ποιτ ἵπ' Ε Σε. Ἱερίήιπο νοςᾶ- 

"ρυ]α. εο]ἱοσδύῦεπτητ οτόίπε, ὄθῤοπτος 
ἄχεται γέκνς. ἵη Εάά. τε]]αυ]ῖς Ίπνειία. 
Σέκυς ἄβαπτος οἴχετοαι"' Νοηπεπίσεπι 
Ρίο οβοράΙε Ἰ]]ιά ἐκ δόμων". ἔτι 
Σιγὶρίάει Βαεσὰ. ν. 1312. ον ὃ) ἐκ 
δέµω» ἄτιμος ἐκβεβλήσομαι. ΑἰεεΠ. ν. 
76. Ἡ δ’. ἐκ δόκων βέβηκε». Γιου. 
Όοόεχ εχΏϊδει Ίος Ἴοςο ῬΡμοεῃπ. ἐν 
δόµους, Φε] οωϊάεπι ϱὓ Εωτὶρίἀε Ρο- 
ἴαεται.ς Ὁς «ἐκγόμως ἄθαᾳπτος οἴχετοι 
γέκνς: ομίμς εωίανυετ ἴπ[εριίτηην ἐπίιτε 
Λτοϊείέμγ, νεὶ [εις αἲ ἰεν ἴμὴεῖ ἠπιᾶ- 
πλαϊίς: εΡΟ νεο Υω]ρατοςι Ἱεξιοιίοαὶ 
{εγναπάασα ΙμάΙζο, 

Ἡς. 1744. 35. Μέλεος'. δν, ἐξ μδ 
καὶ  θαγειν πάτερ χρεὼν. Σχοτίᾳ γῷ 
καλύψω, } σι. (απίενως, εἰἰς]επάαπα 
εΏε νοευπι γᾷ, ομπι ῥεΓ {ε [οθίε» 
ἵερπ ε Φελο]ία[ὲε βοῖε[ὲ ἐμιε]]ρί. Βατίε- 
τω κ ἐβορ 1ηθμις, ελί[ηιο Ίεδεη- 

 6δ]μπς 
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.» ζωπ: Σκοτίας }ᾷ 3 λήψ ὧν Μεπι]οτε 

5» Ποζῖς , [ῆ πο [αξι Γεγίες ἴπι /40Τ9 
» /ετρίογε ΔΝ. Ἱ. σκοτίας ἔτι οὐσης. 
Έσᾶε νυ]ραια τετ]πεπάα οευ{οητ «Ἠεῃι. 

Ῥυτίις, ὅς βαγπεβιςν [εὰ Πίο ΙΓ σκο- 

σία εἶαπι Ἱπτοτρτειότείατ, σαηίαε Τη] 

Ἠαρεῦας: ὃν σκοτίᾳ }΄ᾷ καλύψω 

Πσπ'βεατε νίάείΗΓ» 41618 βιέπιθ 

ευπάαϊα, Νε] ἴεραπεν ἰεπευγίερ/α. «84 8- 
ναιυπῃ [αργα «ὔογυς πιεπη]ηίτ ν. 1492, 
Τζουῷ θαόάτῳ Ἀκοτίαν αἰώνα λαχοτων. 

πεφυε νετ[αδ 438 Ρμοεῃ. ΠΕΠ αάνο- 
σαΐ, (απίετο Ελνεις αδῖ οργοςτῖ νΥε]αε 

Ἰπε]α{ας ἀοπιε[εῖοο ἀἰσίτατ Οεά[ρις5 αν 
σκοτίφ κρύπτεσίαι. -- Ῥεοτρεταπι ἴῃ 

ΔπΏτεσσάεπις νεα 1 εἰά. 5 ριαεῦες 
«ατῤαγεῦ Ρτο καὶ θανεῦ. Εἱοτευῖπας 
αμιεῖῃ οπ]τεῖς ῬΓοποπεῦ ᾖῥὲ. εἰ καὶ 

εἴἰαπι[, θογεῖν µε χρεών. 1Π Οτείῖς ν. 

4Ο7. καὶ θανεῷ ετΙαῖπ Ρταεξετεπάυπι 

 ειἀεπβαπι Οοάᾱ. Ιεέίοπί, απτε ἁῑη- 
Είαπανε Σά. νυ]βαίᾶε κατθανεῦ, 

να. 717. "Άλις ὀδυρμάτων) ἐμοί.] 

σις ε Οαπϊαῦτίσ. Οσο. νυ]πανῖτ ΒαΥ- 

ποβις, απεπ {εαπίτος Κἰπριι: απιε 
νυΙσαρατυς: "Άλις ἔχονστα ἑὀνρμάτων 

ἐμῶν: Οαπιετὶ εοπ]εέυταια», Ἰεβεπεῖς 

ἔχουσ᾽ ἐδυρμ. Βαλετίο Ρτοῦβίαπ., Ο10- 

ίω δ Ρίεγβις τεσερετε», [6ΠΡεητες 

ἔχουσι ὀδυρμ. ΕΙάχετας ἔχευσ᾽ 6 νεα 

1720. πες Ἱερίτως 1η 0οά4. [.εά, 

αὐότάπῃ ἵη αἶτετο τερετίταγ "Άλις ὀδυρ- 

µάτω» ἐμῶν' 1η Α Ἱεβῖτοτ ἐμοὶ, (εὰ {4- 

Ῥτα [εΠρτυπ γρ. ἐμῶν, πος Ιηνεπίτ; 
ἔχευσ᾽ ετίαπι οπυ {1ο » Ει[αὐίως ας 

Ειτίριός εκςῖ]ταης ἅλις ὀδυρμῶν ἐμῶ» 

Ίῃ []αά. Εν Ρε 4219 4. ----- Όι ἴαπι- 

ίσης εναάαε, αὐα]ες ν]οιπί {απε, ἁἷ- 

πηείετ. {οτρεπάσπι: 
Ἕλλις Υ΄ ὀδυρμάτων ἐμοί. Ἱ 

Ίη εππάεπι [επιεπίαπι ἵπ Α]σε ν. 

τού1. Ἱερίτας: “Άλις δὲ κλαίει» τουµο 

ᾖν ἐμοὶ κακόν. ἵπ δορὺοε] Οεά. ῶν[. 

ν. 1617. Ιοσαίῖε: ἅλις νοσοῦσ’ ἐγώ. Ώς 

τοθῖωε Ἱοσίεισ 1η Βομο]ῖς αὰ Υ- τοόό» 

ουαπι ἰπ Ἰάά. ἐχω. Ετβεσερίτ γί/ίο- 

-1εἷει Ειπίς, Νϊσοπι. σν 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΟ 

σ.στ, ες τὰς 
ἄτυχίας, (καλεῖν τοὺς Φίλους ) ὀκνοῦν- 
τα. µεταδιδόαι γὰρ ὧς ἥκιστό δεῖ τῶν 
κακῶν, ὅθεν τὸ "Άλις ἐγὼ δυστυχῶν. 
αιυοὰ απάε Ρετίταπ Πε ποπ Πεπι]πῖς 
ἵῃ εαπιάεπι ΠΠεΡίεΠΙ ΑΠΙΙΡΟΠΕ: "Άλις 
Υ ὀδυραότων ἐμοὶ, τείροπάει αά {τα 
Ραττῖς: Πρὸς ἥλικας Φανηθι σάς" 

ἵς,. 74ο. ἸΚέρον ἔχουσ' ἐμῶν κα- 
κῶ». ] δοτ]θῖ ἀερεις Ιόρον Υ’ ἔχουσ' ἐ. 
μῶν κακών. αμ νετ[ας Πε ἀΐπιετετ Ίαπῃ- 
ρίοὰς, ττίοας, απ! ριαεεεάμΠες ρας 
ἹΚόρον ἔχουσ᾽ εΠ ἵπ Εά, ταπιάπ ΚΙπ- 
βῖῖ, ΡεΩτΗΤῃ ε 0ο. Κερ. δος. αὔοεαπα 
4πο εοπ[ρίταπι Γ.εἷά. απτε Κἰπρίηπι 
να]σαταητ ἸΚόρους ἔχουσ᾽ ἐ. κ. πος νετ- 
Γι ουῖάεπι (α]δίαςιε: {[εά, ηυοά Οο- 
ἀἶσες ρταεὈθεηξ., νοςῖς η/{ή5ς ροίζεῦαις 
α4 ϱαῦαπι Εα]οϊεπάαπι Ἱεηπε {Δερίας 
1]αά ε[ι αἀμίρεπάυσι τεπιεδῖαπη- 

ὅς, 1749. "Ι0) ἀλλὶ Βρέμιος ἵνα γε 
σηκὸς "Αβατος ὄρεσι ΜΝαιάδων] Ες 
0οά. Οκηταυτίς. Πο να]ραῇε ρυτο 
Ῥατπε[απι Ρτο ἵνα τε σηκὲς ------ Άϊαι- 
γάόος. [εαιυτας εΠῃ Αἰπρίω: που α][- 
τετ Ἱεριτατ ἵπ Α. Ι,εἷά. αἶτετ ρταεῦεῖ. 
ἵνα τε σηκὸς ----- Νααάδω», θεά ὕα γε 
{πε οοπίτογεΓῇα σεπΙϊπΗπ, 1π αἶτα. 
το ἀἱςρυιατί Εότιε Ρροῖε, δασαάδω», 
4π Μαιάδος Ἱερεηπάμπ Ες. Όριιπε 
ΟΠίβαετοη ὄρος ἀῑοῖεατ Μαινάδων. δεᾶ 
αὐσά ἵπ θεος Ἱερίτατ, ὁ τάφος τῆς 
Σέµελης, αἲ ἁἰτεταίη Ιεξίομεπι Λ[αινα-- 
ὃος Τηθβῖς αἀροβταπη νἰάετυτ. ῥΒΡεπιε- 
Ίε5 σεττε ζω]ς ΙΠ ΟΙτῃβετοπε σηκὸς ἄβα- 
τος. Ειωρίᾶες Ώ8εςΠ. ν. 1ο. Αὐῶ δὲ 
Καδμον., ἄβατον ὃς πέδον τέδε Τίθησι 
θυγατρὸς σηκόν. Ἠυπςο Ἰοσῦπῃ 6ΗΠΙ Πο- 
Βτο Ρεητε σοπτυ]τ (εἰεδετ. ει, 
Βωγπιαππς ἵπ Ίονε Ει]δυται. ς. ν11, 
Ρ. 274. επιε]ε Ῥοτυῖε Ἀ]σαιάδος 84- 
Ρει]ατοπε «ἀεβρπατῖ, οιἱρρε «αμα! 
“ε[εὐγίις 1π [οεπαπη Ιπιτοδυχετῖ: θέρυ. 
σαν καὶ ἐνθεαζομένην, τε[ίιε δεδοΙ ροὶ- 
[οπ. Γὐοά, 19 Υ. 636. Πς επηἶπι εοττ- 

6η». 
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Φεπάππι. “4ρο]οάογ. 111 Ρ. 143. Διό- 
νυσος, Ἱπηυῖε, ἄναγαγὼν ἐξ ἅδου τὴν 
μητέρα, καὶ προσαγορεύσας Θυώνη» , μετ᾽ 
αὐτῆς εἰς οὐρανὸν ἀνῆλθεν. Ἰάειιπ αἱ 
«υοους τταάἰάετυπες ἁπάιμπι αηίε 98” 
πλε]αε Ρἰπάαγας Τήγοπει ττθαῖε αὀρεί- 
αίοπείης οὐῖας Φομο]λα[Ώα ΙανεπΙίεπι 
Ῥερετίε εΓποτεπῃ {η Ληίπιαάν. α4 «40ι- 
πιοΏ. 111. Έπε εδρί15 ΧΙ. 

νε. Ι742. Καδμείαν ᾧ γεβρίδα Στο- 
λιδωσαμένα ] Ἱμερερατατ ἵη Β4ά, 1 48δ- 
µείαὺ ὢὴ νεβρίδα. ἵπ 004. Μ{, αιιοὰ 
Ρίετβὶ πονίπιας Πμάϊοίο. ὦν νεβρίδο, 
Πεεταπι {εαµεπίεπι πια]ε Ὀἱς ΡροΠιαπη Ἱἰ- 
ουε: ε Εἶον. εχµἰρεπίε:ς ἸΚοαδμείαν 
ἑωὴν ἐβρίην ' ἴπ Ηῖ ἔωτιο ἶατεπῖ {60Πεῃ- 
τα: Καδμείον (ὼ) ᾗ νεἰ ᾧ (αν) 

τἸφψεβρίδα: Ι,εϊάεπαυπα αἶτει ὠῆ ρταεροις 
αἶτετ ὦ, (απιετὶ Ιεξεοπεπι, ο λος 
Ῥετίιαπι, ᾧ εοττῖρεητίς , βγπιαϊαπι Μο, 
ουεπι [από (ᾖΜΗην νοσατ, Ῥαπεβις 
τεοερῖτ 1π οοπῖεχτυῖης [εο τα 11η 
Αιπρίως πειτετ νοσμ]αε Πρηυϊβσατηἴα 
Διτεπά]ε, Ἱπιετρτεβηίος: ἵπ φιιο 16. 
ΦΙο. 1. "βεταηί ἵαπιεη Ἰπ 6Ο]: τούτῳ 
κελεύεις µε χορεῦσαι, ὦ ποτε ἀγεχόρευσα 
ἐγὼ ἹΚαδμειιν νεβρίδα λυσαμέη" [οιὶ- 
Ῥεμάμπι ἐνδυταμένἠ. Ρτ8ετεΓθᾶ ΡοΏτΗΠ 
ᾧ, ἀντὶ τοῦ οὗ χάριν" ομί βταίᾶν 
εἰς ἵπ Θοποτεηι, νε εµίς Ώου {οεπ[α 
Ριασετιῖπι Ρτοποιπίπα ΓΓ:οφυεπίασευ 
ἐμοὶ, σοὶ, ἅς,. νὶώ. Ἠεπν. διεβραῃ. 
Αρρ. ἆε Ρ. Α. Ρ. 172. 173. ὀορῥοείθε 
Α. ν. το64, Ἰεέλαρς, ᾧ δὴ τόνδε 
πλοῦν ἐστείλαμεν. αποά που (8ηῖυπι 
Πσπίβσας, δὲ ὄντια, ῥγορίετ ΘΗΕΊΗ. [εὰ 
ὃς εμή ρταϊ[εαπᾶὶ εαπ/α: ες. ν. 
Φ19, ὃς ὁ πλοῦς ὅδ' ἦν χάριν. αὈὶ ταπῃ- 
πιαιίἰαί ροιῖας ΡρτοῦαΓςητ ὧν χο- 
ρυ Πηηποπίςς "Ἀνεκ» Βιλένης ἑστρό- 
τευσε ἸὙΨπεγέλαος: νετυπ χάριν ἵΤενε 
λάου ἐστράτευσε» ᾿Αχιλλεὺς, τουτέστι 
«ἀνενελάω Καριζόμεγος ' ΙΜεγέλεῳ χάριν 
Οέρων Ἰωρίεωτ Ἱπ. Ευτίρ. Ἱρυᾳ. Ταυγ. 
Ψ. Ἱ4. Όρήπε πεο Ιη4]σίο (σανείιις 
η {μείαπί 1 Ταβο)ορ. ν, 75. οοΙτ1βο- 
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ῥαε. Τήι δαιµένων ἄγουσι κωμαστὴν χο- 
ρό, «ὃς Ἱπ Αποοϊερηϊεο «ΑΓΠΙΙΠΕ τοῖς 
Θεοῖσι πιεῖν. Μ1{σε]]. Ο5(. νο]. Χ., Ρ. 
20, “Αεἰίς Ποπ. ᾿Αγαθὸς, Ίη- 

αὐΐε,  δαίμων, ὦ μετῶ ἃἄρσιν τρωπεζῶν 
ἔπινον' αραιά {η[αιὐ. ἵπ ΟάγΠ. Γ, Ρ. 
1359 49. ------- Θρῖ [εαυίτατ 1 ΡΙοςη. 
νετίαπι ᾖἰπρίο ἀεθειηυς απαρδε(ξίουπι: 
Στολιδωσαμένα ἐγὼ Ῥεμέλας, ηο- 
ΠΙΕΠ εΠΊιῃ απιτο δεππείαο νεὶαῖ {εφ1εΠ» 
τῖδ νει[ας Ἱερεραιτας ΙΠΙΠΙΗΠ1, 

. ποτ 
ὦσι 

Ὅς, 1745. Χάρι ἀχάριστον εἰς θεοὺς 
δ]ῤούσας] Βαιεγίο ποτε πεβ, {- 
ϱηύπιος ἰ]ν Ἱπτεοσαπαί Γυῦ19οι. δα- 
Πως ἰπ Ἐάίίοπε Οτο Χάρι ἄχαριν 
ὅς ἵῃ απτεςοᾶεπῖιε νετ Ιεσερατις», 
ὄρεσ᾽ ἀγεγέρενσα ” αἴταπιαυε Ρειίτυπῃ 6 
{οΠριο Οοήΐσεες Όοίῃ 1 ειάεηῆς ετῖθπα 
εχΗΐδει π. χάριυ ἁχόριστον Πε [οἷο ααῑ 
Β]ίας ἀἰχειίε: χάριν ἅχαρι α)οαµοιΙεΦ 
α{ωτραι 4ε[εὐγίις Ῥτοιῃ. ν. 547. Δ- 
Ραπι. ν. 1553. ΟΠοδρΙ.ν. 4ο. Ειγβί- 
ἴες Ιρη]ρ. Σαιγ. ν. σόός Γοκής γύται- 
κὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο. µεηις Ἰ]]αιά 
ΙἸοᾳμοπ4ἱ, (21αθςεῖς, [ιαπ ΟΙΠεΠ- 
τα]ρας ετίαπι υβτατΗΠππαΙη, {δερο Είε 
ὁ α γατίίς Παβτατάπῃ, 

ὃς. τ746, 47. [ Ὦ πἄᾶτρας κλεινοὲ 
πολίται, λεύσσετ᾽, Ὁίδίπους ὧδε, Ὃς 
τῷ κλεῖν αὐίγματ) ἔγγω καὶ μέγιστος 
ἦν ἀνήρ.] Βι ταπάεπ ἆμο Τιουμαῖοι 
δορθοεἰεί φὐβίαοτ {μτιρὶαείς ππεα ααῖ- 
ἄεπι ορίπίοΏε {ωῦε ασ. Ιπιειροϊαιοιθ 
ραυςῖς Ιππηιατί Ρρταθβχί, ῬΡείπυπε 
Ἱερί νε]ίπι η 5. 1628. ποτατᾶς τω 
δορποσ]θα ἀρεπείις οοπβἀετατί, ασθθ 
{40 βπεπι Ἱερυπίμτ Οει]ροᾶΐς γγ. 
ἱαποιαπ α «Ώοτο Ρτοπυπεῖαίας 1ις 
τεξῖο ροβτα», Πίης, µε ορίποτ, οἱ εηίδ- 
Πιπα νιάερωοτατ αττεπάςπιῖ. δορθοςδε 
νετρα. (μπι: 4} πάτρας Θήβης ἔνοικοι, 
λεύσσετ᾽ , Οἰδίπους ὅδς {/ Ὃς τῷ κλείν αἰ- 
γόµατ’ δει, καὶ κράτιστος ἡν ὦνὴρ/ 
ηὶς (α/απραπιυγ1α ν. 1456, ἰίς ἐτον 
κλύδωγα δειυῆς συμφορῶς ἐλήλνῦεν; οριῖ- 
1 πιο 
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πο πεσυ; φίάρτε, οἴτο Τ2εῬαπί, Φ1411- 

ἴαι {π επ ίώΐος ἱπεῖδετῖι Οεαῖριω Ρίο- 

εε, ΡτΟΡ:ΕΥ ρήτταίη ἀέομ5 49εο πορίἡ- 

τατις, αἴπε ἵω αἴταπι Γω]αςής, 964 

ποῇ;ο Ίοςο πθχυπι μαδοηῖ Πα οι 

{εομεπτίρας πη]απος λεύσσετ 0 δίπους 

ὅδε, ----- Νον ἄτιμος ἐξελαύγο- 

ο. οἰάείε, εἴνες Τοεθαπί, ὐἱό- 

εε Οερης εἰ οι [ου αεπὶρπιαζα 
--- Ντε ὑπάίρηε ὗαε τεβίοπε επρεί- 

ἵογ. Βαξς Γοἷα τατῖο Γα8πεις: 8οςεά:τ 

απΠεΏ αά Ἰ]]απι αἶτετας ΠπΙΒ] Γο1]οες 

οὐ) Ροεἷεο νετία, ὋὉς τῷ κλεύ αὐῶ” 

βατ ἥδει, καὶ κράτιστος Ἡν ἂνλρ, ἩΠϊ- 

ΜΙ, ἱπασαίη {Πο νετ[α εοπ/πετί, 41ο 

ποη οοπβρ]εξατητ Βωτιρίάεῖν Ππε «ο” 

ρυία {ω01εέΗ , {επτεπία 5 Σφωγὸς ὃς 

μόνος κοτέσχον τῆς μισιφόγου. κράτη. 

Όιαπιο Ίατα νετο νΊάεεατ Πας, εὰ 
Νους ]οοῖ πιαγρῖηεπι δυροοείεα ΡΤΙΗ5 

βἀποτο[ε αιεπρίαίῃ » 90ε ΡΔΤΗΠΠΡΕΙ 

τπυτατα ὀείπεερς οὐ Ιπ εοητεαίδ!ι 

τεσερετῖι: Ίος αὐαπῖο Ρτουαῦ της, 

ουαπ Ίπαί]α Εωτταπι ΐο Εωίρις εαἱ- 
Ῥυετεβ απἲ Ίωρτα ν. 1682. 16πι ἀῑχς- 

ται; Ὁ ὁ” Οἰδίπους ποῦ καὶ τα ηλε αί- 

νίµατα» αὐῖαυε Εεσετατ Οερίάυπι ᾱ]- 

οθπίθδπ ν. 17109. “Ον εἶμι. μούσα» ος 

ἐτὶ Καλλώικον. οὐράγιόν τ’ ἔβαν Παρθέ- 

γου κέρας Αἴνιγμ” ἀσύσετον εὑρών. ΕταῬ- 

το(σα πηυτατίοπες 1ρίαε {8ρ)ωηῖ ΙΠ{εΙ- 

Ῥο]ατοτῖ Ἱηρεπίμπις δορθεείεα Ἱαπε: 
Ὦ πάτρας Θήβης ἔνεικοι " Ώπες [πί 1Π- 

τετρο]ατοτίς:  πάτρας κλεμοί πολῖ- 

ται: Ου (ραπευῖ νετ δοῤδοεΗ» Ί9ει 

ἃ κρότιστος ταπίωπ {ωρρο[μῖτ έχνω ἅ 
μέγιστος" Ίεβειαυ Γοι]ΐοει ἔγγω ΒΠΟεΗ, 

ν. 1511. {οὰ, δορηος]εῖ πἰππ]ς ρτεΏς 

Ἰπαίζοης νε[υσίς, [είε ῬτοαΙάϊς ΙΠίεΓ» 

Ῥο]ατοτ: Φορῥυείερς Οἰδίτους» --τ- ες 

δν ----- ἐλήλυδεν» Νοίϊετ λες Οἱδί- 

πους ----- ὃς ἔγγω, ------ ἐξελαύνθμαι, 

{ [αἰτεπ ρο[ω Τετ ἔγχω». ὅς 1η αἸτετο 
νετ πάτρας κλειῆς πολῖται. Ὑετυτῃ 

Ἆος, αμαπάο τερεηίτατ 1η Ο0οά. 1,εἰἷά. 

α. νίόετυσ αὖ Ἡοτυιη «ποᾳυς ΡάΓεηΓς 

Φιοξεωη. ἸΑύηαι, Θήραι » ΡάΦεΩ 

Αα Ρν νο τα τεο τς 

ἀϊσυπιατ κλεσαὺ, Ππερίιασαπε Ίερειαε 
ἃ ἵπ Γατρίάείς 1]ο ποτα Π]]μά ο6- 
Ἱερτίαπι εἰνίταταπῃ ερἰτωειοη. ΟΘΟυῖς 
τεπι επητ!]]απῃ Ἱσποτεπίεπ δεαίβετωπε 
εγεἀετεῖ κενὸν βάθρον τεροβτωπ 1π 
Σιγρίάς νο]αίῇο 1ρίήςσ. Αι, ν. 
1963, πο νυἱραυσ: ροίς ἐξελεῖν 
κοιγὸν βά0ρον. ὃς Ππε εοπιτθνετῇα 6«0Γ- 
πρι ἀεῦει κλειὸ» β0ρο»" Που κλειῇ 
ἌΊίλητος, Ρῖο κα] , ἵπ «τεε[ίγαι 
14 Ἱρίαπι Ειεαμεηταπεῖδ, νετ αρυά 
«ίβεη. νΊ1, Ῥ- 4ἵ9. Ε. τὸ κλερὸν ”τ- 
λιον, Ἰλίου, πες ΠΟΏ Δαρδόγου κλεινὴν 
πόλιν», ἀῑχῖι Εωτίρίάες ΤΓτοβὰ, ν. 21. 
Ἠειεῃᾶ ν. 1ο. Ε]ες. ν. 5. ; 

ὅς, 1748 1751. Τὰς γὰρ ἐκ 
θεῶν ἂγάγκας θνητὸν ὄντα δεῖ Φέρεν..] 
Εστεσίοπι ἴαηςε {επιεπιίαπ ΄Ετοςμαϊαῖ 
ο αἴµο αὐζοΐναπτ, ᾳπαπι ἀπο ριαεβαί 
νιτίασοπι, ος πεπίπεπι ἔοτε {ρειο 
ου εο νυ]αεγῖε τ8π8υ8Π Ευπρίάεοβ 
τωετί, αὐοά Π]οτήπι ειῖαπι υ]εῖπιο Π- 
πλ] Ίπηα Ἱεραπευῖ ἵπ φορδοσὲς ΡΒΙ]οέϊς- 

'τε. αρεγβιτε ν. Σ310Ο, "Ακουσον' ἆν. 
θρώποισι τὰς μὲν ἐν εῶν Γύχας δοθείσας 
ἐστ᾽ ἀγαγκαῖον Φέρει. Βεες 9ορΠμος]εα 
εµπι Εωηρίιηεϊῖς ποβτίς, εἰεραπι πια 
τεάςτῖς [αίπε, εοπιρατανίςε (0ἨΓο 
Δ{Πἱεγιρβας ἵπ Ερίορμπη 1, 11. Εαῦ. 
Ρλαεζσὶ. οΙπῖ]εδ πιυ]ταε ΡοΠεπί «οἩ- 
5ο] [επτεητίαε, Έμας ΠΙΠΙΙ τ2πευ 3ἆ 
Ργίοτα Ιαβε[αξϊαπὰα εοηάµοετεπτ. ἵπ 
Πῖ5 ιρᾶς αωσρτᾶ., 4Ηδε[ο, ἁἡΠπιταάο 9 
ΝΙΡΙΙ ἵη ν. Εἶ7σΙ, πουπΙη!] ΕπΙι 1π 
τε]ιααῖ5 ΠοναΙΠΗ; Ὑ8. 1759. {[ψΙ]α08 
ἀοβείεῦαι οπως Ατὰᾶρ τί ταῦτα ὄρηνῶ, 
καὶ µότην ὀδύρομαι, 611. (απιεγ Αλ. 
λα γὰρ τὶ ἹεροπεπάµΙη οοπἰθέασαις 
Πο Οποιίμς νω]ραν]τ ευη ἵπ Εάῑτ. Ββοεῃ. 
εωπι ἵω Πσςετρτῖ, Οοάίσειῃ [έᾳηυτις 
{οτίριυπ, Ὁτ εκ εἶως ποιῖς Ιίαυει 1η 
Έποειτρια: Γεἶάεπᾶς Ώτεταιε ΡΙΔΕΕΕΤΕ 
14 Ἱρίαπ, φὐοὰ ειἰαΏ Ιπ Οαηταὺτίᾳ. 
Ἱερῖ µε εΓεθεεης, Ρ]υτπος Πίς εκ- 
οἶίαι ἵηῃ τε πη]πίπια (ε[ῖες Ποήη ΠεςΕΒ. 
{ωτῖος δαπεβως: Ἠμας ἴΑΠιεΩ Ιευάο» 

ουοά 



ΣΠ ΠΡ ΤΕΕΡΙΡΙΣΜΕΡΗΙΘΕΝΙΕΦςΑς5 

αιοά Ιεξίοπεπι Πωχῖπε  ἀσιείοτεπ 
νἰἀετίς εν. 385. ουεπ οὗ ΓεπιεητίαΕ 
ΦιριταάΙποη 1 οτα ποταταΏῖ, -- 
Ὑς. 1749. νυ]ραδαιυχ οἶίπς “Οξ µώρς 
Σφι’γὸς κατέσχον' οριίπιε ΔΒαΤπες. ὃς 
ἃ Κίπ. ΣΦιγγὲς ὃς µέος κατέσχον 
τῆς µισιφώου κράτη" Οιοὰ Τ{εφαίτας: 
Ἀῦν ἄτιμος. αὐτὸς ,, οἰκτρὸς. ἐξελαύνο- 
µαι χθονός" ο {επῖρίυπι ετδι ΠΠ υἱΓο- 
αις 0ο, Γεἶά, οἵφια ἵτ τερετείας ἴη 
Οαυιαῦτίς. Βατηεβιςς Πὶο 4ποφιμε νοΓ- 
{ως ρετροίαπι ο]Ιπι Ἱερερατατ τη [9ᾳ, 
Ίο» δ ἄτιμος, οἰκτρὸς, οἰκτρὸς ἐξελαύ- 
νοµαι χθοός" α Ῥτιοτίοις Πο φυοσιε 
ἀιβαῦαι Βῑείο στον νυ]ραρεῖς: Δον 
ἄτιμος, οἰκτρὸς, αὐτῆς ἐξελούνομαι χήο- 
γός" Οτοιίωπι [εαα]εάτ Ρίετ[μς. απ 18- 
ἀϊοπε, αὔαπι Οοά/εἴρας Βσιπαίαιη το: 
εερί ΙΠ] ΒΑΥΜΕ/ΤΟ Κἰπρίοηιε» ἀωδίιος 
αὐο {εη(α Πιτ αὐτὸς σαριεπάατηΣ ΠΡΙ 
βίπι Βρπίβεατε γΙάεῦατατ [αργα 
Ψ. τας. Κερειη εΏ]πὰ εχα]ειῃ Ργαστες 
ΑπΡΙΙβΟΠΕΗ πεπιο εοπηίταπ! ἀ/ρβηαδατατ. 
Ροϊγηίσες ν. ὅπο Υαί2» καὶ ὑεοῦς, ἵη- 
ουίε, µαρτύρομαι, Ὡς ἄτιμος, οἰέτρῶ 
πάσχων , ἐξελαύομαι χθονές" εοϊΤα 

νίος Ἱερίτατ Πίο αὐτὸς, οὐμτρός: Γτθ- 
τί Εοτιε αιίς τοἱ]έπόαπι Γαερίσειι: 
Ἱερεπάυππαας: 0) ἄτιμος, αὖος. οἶκ- 
τρὸς , ἐξελαύνομαι χθονός. "νε /επεῖης 
{ει Ροπὶς ἀπ ΙΠΙΕΤΡΤΕΙάΤΙ Ρίαςς- 
τες» πευϊτωπι ΒΙπο α)ΙεπΠῃ νΙάεγετατς 
(εά νοσεπι Οοιπίεί ροτῖως {ΓτεφισΠίᾶ- 

Ε Ι πο Ἡ 

65λ 

τυπί αὐαπ Τγταρίοί: πες ἵη αὐτὸς 
απΙόφΠαΠΠ ἀεβάστο. 

τὸν ἐμὺὶν Βύτον κατέπχοις, Ἱκαὶ μὴ λή- 
γοις στεφα»2ὔσο. ] Αάμισηιε τπα ]μμοία- 
πω Ἱπ ΡΙσαιοίε 6. 4ο. Ὀιαπι ης 
αἀσφμε Εμετ]ητ αἲ Εμτέρίάο σοἱ]οσαία 
4π αἲ α[ίο Πας εκ ΟΤεΠΙΦ πε τταυεβᾶ» 
8 ΠΙΟΙ φμίάεπι ποῃ σοη/[ϊαι:. οἶα- 
ἀσπε εβάεπι :[ρη]σοπῖαπ π Γαυγίε, 
δεροζία[ῖες αἀ βπεπη Οτοβ]ς, τοῦτο, ἵπ- 
οὐῖε, διὰ τοῦ χοροῦ, ὡς ἐν προσώπου τοῦ 
ποιητοῦ ἐστῳ, ὡς ικήσαντος ἐπὶ τοῦ δρά- 
µατος, ος αυ/άειΠ νετεοτ η Ρποεηίς- 
{16 Ρο]: οἀρ]ίσατῖ, άε ου ΡΥΙΠΙΗΠα 
{πεταπε οοιπω]ῇᾶς, ν]έως 4 ΒιῤΡο- 
τίοπρ ἁγ[οε[Πε ὃς δορῥοείε Νοῄετ, ο- 
Ίμς, νἱέτοσίαπη ἀε[αεταπτῖδ, Υοῖο ἵᾶ- 
τΓΠιπε  τε[ροπάατυης Ίμάισες Αιι]οῖς 
ποο ειίαπι εὐΠΙβμΙ[ο Ῥοιμεται Όεπο: 
πια αὖ Ππϊοεπά μπι Ο7αοεὐίαπι δι. 
Ρίαΐς' ραιτὶ ΙΜΠΕ[ΑΙΟΠΟ ἁῑνίηιτηκ ἆ8- 
τυπις "Βσται σοι κοῦρος ὃς ------ 
στεφέων [ερῶν γλυκερην χόρι ἄμφιβα- 
λείαι. ουοὰ εκ Οεποιπαα {ετνανίε Ες 
/εὐ. Ώταερ. Εναηρ. ν, Ρ. 927 ϱ. Ιο- 
ουε ποπ πηίπὺς ας τε]ίηυα. Ί1Ώογγ/πηῖ 
ουἵς ΡΠΠο[ορΏας ΠΡ {απῖς εχαρίτοῃ- 
ἁἀμω. Ῥεά ἑωτίρίάες οιἶθίη Ρο[ΐοιο- 
υπ αεηαίοτα Εμ Ἕµαπι {18ς ἄθιας 
ποιπίπωτη εχροτιω» [πωΐςία, 

ν, 



45ε 

41Η ΕΧάΝΡΕΚ 4ΕΤτουΥς 

πο ἆε Ευωγίρίζε νεγ[ς ερπβρο/ ή: 

Ὁ οἱ ᾽Αἰαξαγέρ τρόφιµος «χαιᾷ σρυβνός μὲν 
ΑΒ. ω 
ἐμοί Ύε «ροσαπεν, 

Καὶ µισογέλως, καὶ τωθάζων δὲ παρ οἶνον µε- 
µαθηκως. 

Αλλ ὃ, τι γράψαι, τῶτ ἂν μέλιτος καὶ 
Σερήνων ἐτετευχἠ. 

σΕ1.1.175 Ν. Α. αν. 6 Σχ. 

Όυσο ἔεταπέατ ἵπ Ἐάι. ἵπ «ες νετ νους ἐρχαίου ἵο Πίπας ποίαπι χδιοῦ 
ἁΠπαραείίῖςος «οδρί , ἁἆπαθωμς νοεῖοας οοπημίατα, Νορ 6επετο {05 ὅς 
αυέτοτίατε Εταρεῃ, Οοάἱοῖ Μ{. ρίαε- ἀῑνες εἴαῖι Απᾶάχᾶβοϊᾶ. 
(επι. Βιαεῖθτεα [γ]]αρασι αὐ[υ]!ς 

- 

ΞΟΒΟ- 



πο ο ο Ες Ἅ 

ΨΕΤΕΧΥΨΗ Οκ4άΜΜΑάΤΙΟΕΟΛΝΨΛΜΗ 

Ι Ν 

Επ Ρα 5, 
ρ Ἡτ ο Νες θα ς 

Εν Οιά4, Μ9ιίς, Ρταε[ογέπι «4μσι/]απο  [Πιρῥιενϊὲ, επεπάαοίε, 

πιό ΡΥύπΙΗη ες ἱρευρ]είωνῖὲ Ρως φαπι ἀμεεπιίς, 

ποΐσφιε ἴπ[ίτικϊὸ 

ο ο να. ες Ν.Α ΕΠ 



ως τος νο 

4 δεροές οἰἷπι ες ἀ[ίηκί βαπίς ἀἴνετβς Ίσα φμαε Βαγπεβως δὲ Κἰπειις 
ὁ (άεῖδιυ /εγ{ρΏῖ; Ργοιμίετωπὲ ο ἴμην α πε ππο ῥγΙσμ ε Πεἰάεηβ Οὐάΐοεν /εά 
2/4Ε/εΓΙΙΙΣ εν «κριίαπο, ομίσαια: αἰίηρμωπίιγ αµίει ὑμίωςπιοδί βρπί:: 

Τ 

| 

3) 

9. 

δεβο]ία ε Οοάΐεε Ἀατοο. Τά α Κἱπρίο τερεῖία. Τ 

δεὐοία (οάἱείς ο. ο. ο. βυε (ωΙερὶί Ουτροτίς Οὐγίὲ (αμιαδτίς. Λαγνή 
4 Βαγπε[ων ῥαγιΐηι α ΡΙεγβυ, α Αἰπβῖο Ρίεγαφμε ομ]δαία. 4 

δεδο]ία φμαεάαηι ε Οὐάΐσε Ζε[Παπο 1.εἷᾶ. α πιο ἱταπι/ετίρία. Ἡ 

δεδο]ία ο «4μβι[απο Οὐάΐσε ῥοτοείμ[ῖο πωπο ῥείπιωπι ενμἰβαία: Πηβιΐίς ἐξ- 
πεί; θοτώηι δεῦοΙοτώπι ὅαεε /βπα {ταεββιηώτν 



δα νι ημεὶ ΑΜΑ ΕΓΑ 
τον πακτ ο κ νκοΝν.. 

ΡΕΤΣ ΤΑ Σ 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥΙ ΦΟΙΝΙΣΣ ΑΣ, 

αλ ων έ 
"να οδε τὰ ονμβώντα. 

ἄκρως ] Ταῦτα πάντα φεὶς } Ἡλιο Ὑσπτονει Ἰοκάση , δ υγ χεραίς 

Τρ τὲν ἐν ἄσροις ] Ἔθος ἓ Σχεων ο Τρφγικοὶ παρίχειν τοὺς πρωας Φεοῖς τῶς συμφε- 

ρὰς ὁστολεφυρρμλέες» ας καὶ ἐν Μηδείω», 

Ὢοθ' ἵμερός µ ὑπῆλθε, γῇ τε κάσφνῷ 

Λέζας, µθλεση δεῦρο, | Μηλέας τύχας. 

λλως. Παλοια τω) Φίρεται δέ. ὡς Σοφοκλής μὲν ἐπιτιμήσειν Εὐρασίδη. π 

μὴ προέᾷξε τέτες τὰς δύο ο΄χδε, ὁ δὲ Εὐθαπιδης, ὅτι μή Φξοέταξιν ἐν Ἠλέκτεῳ ὁ 
Σοφοκλῆς , 

Ὢ ἆ «ρατηγήσαντος 3 ἓν Τρ:ίω ποτέ 

Ὢ τὴν ἐν ἄσροις) Ω διοδεύων ὃ κρρνξ τὴν ὁδὸν τὴν ο τοῖς ὥςοια, ὃ ἔει τὸν ορ 
ας Ἱς οἴκοις ζωδιακξ κύκλα. ὁπ δ᾽ Ασρα Φησὶ τὸς οἴχας τξ ζωδιικ” κυκλα. 32” ὁ στον 

ἔρηκεν . 

1 Μηδείως τύχας] Ἶτ εἄῖα Μεάεα ν. 
τε  Ἱερο[αῖς Βατμε[μς Ῥτο δεσπότη, Αι- 

ᾖ ΡυΠαπυς Οοόεχ. ααῖ δεΏο]ία εοπρ!εξῖτατ 
19 Ῥποεπῖῇας, ῬΡτοεῦει δισποίρης τύχας' Ώος 

ο δελο[ίαβε [ορια νἰἀειὺτ, αἰτετατῃ αὓ 
Σιτίρίάε: ΙΜεάεα πηΓετίαι ἵπνεπεται ΕΛ- 
μηζε, Μολεσων Ἱθρῖτ ἵη Ώου νετ[α (οπαϊ. 
τος ἀτηπιαιῖς Χριςξ πάσχοτος Υ, 57. ΡΗΠε- 
σποπεῖη µιολέση Ἱερῖπε Ἰαμεῖ εκ 1Ἠεπ. να, 
Ρ. 255. Ρ. 

Ὁ Ἐν Τρί Ἱ Κίπρίης Ροίαῖι ΡΙο Ἔλες- 

τρα, {ευ ε (οά. Μζ ϐνε ε Ρ'Ιπο τετ 
Φορμσεις Εεξτας Ρρειιωπι, Δυδ. Οσά, 

..-- αύ- 

ἠλέκτρα" Όυβε Ῥταεεεάυπε, Ἱς [εήρια Ρταθ- 
Γετεῃς : ὅτι μη πρεσέταξεν Εὐρι τίθης τὲς δύο 
Τούτας 5ίχ»:. ὁ Ε΄ Ἰριπίδλς στι μὴ πρεσέταξον 

ἀλέκτραν ὁ ΣοφονλΏς, γαἱμαιῖς, 4 μ αδίῖ. 

τἰαυτ» Πεπ[ως ἰπετῖε εοπιποάςφ. 
3 "Άρατος εἶρηχην ] Ῥβαεποπῃ. ν. δ430 544. 

Ψετίαμτη αἰεετηπι , αϊ πιεπἀοίε (επριις 
Γετεῦατὴτ ἴη 8εβοΙ. Βαγπε[. επιεπάανίι ετ 
Εά4. ἄναές πιοπιῖτ ἵπ αἶτετο ἱερί ΠΟΠ 
εἴκευς, {64 ἄτρα' (εύτρ. ΒΙΝΟΤΙ Απαϊάωε 
1εξ. 6. Ῥ. 163 εεπυῖπαπι γί {οτίρ- 
τ1οπεπι . δέω Ἁεριτέμωεται ρίκους, εοπίεπα[τ 

ἵπ Ὀςμο]ῖς ΠΟΙἰΓΙς «θΠ/ΕΙναίαΠ : ἄςρα, 
ρα. οαμυά 



γα - ΣχΧο ΙΑ τις 

.» Ἡ / 
μα Αα. τορ ἕκαση 

"ση µετθηβέσα δίω «βιτέρνοσαι ἄκρφ' 
Ζωΐδιον ὃς ἕ κνκλον ἐσπαλησιν καλένσι 

ὃν ΆἈων. Ἐπειδὴ κυκλοπρης ὁ Ἑρηνὸς, ἡ ἐπεὶ ἑλικονδὴς ὁ ζωλ[φκθς κ κλθ», 
Ὀ] τα εν . 

πα ὃ- Φεσπαι ὁ ηλ(Ὀ». 
32 

αμ -α η . ’ » 4 - ϱ) “. 

9 Θιαης Ίππρισε | Λ. τει ἡ σὺν ἵν ἡ, αὖν θες Ίπποι. κοὶ Ὅμημα-, 

πο μετ 
δα ' δὲ Βαηχαις 

Αὐτήσιν ἐλαάες. 
κοὺ ἐν Ἱπ- λύτω. 

Αὐτ; κεν γα ἔβνσομμ ------- 

2 β / - τα 
Άντίσιν 22νλήσιν αρμέσας πλω. κ.) ἔσν ᾽. α) ο) καὶ συν θεια. ἔδει δὲ ἐν τῇ ἴσι- 

Γ . - Ἡ β , ; ΕΕ 

Φ««τέντίό- ρσενικῶς αὐτοὺς ὀνομάσκι τιοσαρε δὲ ασ, ὅ Χροί(θ ἈΑἰθω. 
. ΄ 

πο, Ἀροντὴ, ; ἆλλοι δ΄ Φασιν. ὡς ὃνο Λαμπων 

Ἐν 8 

κοὺ Φα θων | ἐφο- δὲ πῖςπειη- 

σποῖ, Οηλυχῶς λέγειν τος ὑππουθν ὁ Σώφρον., απὶν ἵππον. και ἐν Ἱππαλντα 

Αἴδ Φδακέσαι :. μι. 

κοὶ σπς Ὁμήρῳ- 
αἱ Θηρ/παάδο» ποδωκεες ἔκφερον ἵτποι. 

4 Ὡς δισυχῆ | Ασεβῖ, Φασ, πω ακ]νω τὸ ἩἨλία δνουγή κλῶν. πῶς δὲ 
οἱσεβῦ, ὁπέτε καὶ Ἑσιοδο- Ίνας Ἔ ἡμερῶν Ἀστοφαίνε πονη-σς 

” Άλλως 

ππρέση δυασοτµία Ἰρννόμλωεν, 

αιοά εχμίδαπε Ἐά8,. «να, Ἆϊο 3ΠΙΕΠΙ 
ξοά Αισ΄ Ππε ἀαβίητίοπε ταβῖιηῖ, ἴαπ. 
Φἡσιη Ρτοίεξη. α οεὐο]ίαίε, «ο5ξ. Εμ- 
ους ἵρ Η. ΔΑ, Ρ. 330, 52. Ἀταίεα Πε 
εταῬῖ {1 Αυρ. 0οἆ: [ορίας, αὐταω ὠκάρη 
ὅση µ, --------- περτέµοεται ὥειω. ζωδίς δὲ 
ἐκύμλο» ἐπίκλσο καλένσω Ρἱ8 ρτοχίπια {αδ]]- 
εἰεθεπιητ εακ πο 604. νηπο νηραῖα, 
Ώυαε Ρταεςθήαπί «ταιξ ΒΟΙΠΕΏν ὅτι 29 
αερα Φ. τ, ο. 5. ζ.κ, ἵπ άΙ, Βαγιεβέ 
ΚΙμρήηηε πια]ε ἔεταπι οπιῖΠ». . 

4 Ἐ; Βάκνχαις ] Τη ΒαεεΏῖς (εφεπς οιῖ- 
ἀεπι αἲ {δη ΠπεπΠΟ;: Γεὰ Παες νειρᾶα, Αὐ- 
πησω ἔλάταις» ΠΟΠ Ιηνεπίεηϊας» Οι Γοῖ- 
αα{ς Ἰεδα ν. Τατ. ρεδας δὲ Αὐτήσω. ἐλά- 
αωις ἐν απεφυεμέν οἴώατι 0υ88 ΡΟη ΡΟΠΡΟ- 
ΠεΕΙΏ νμἱρητίς, Ἔσαζ᾽ ὁπ' ἐλύται, ΕΙ 
Φως εκ Βἱρρο)γιο ειῖσϊιὶς εἰΕ 1130 ἵη 4ο 
ΦΟΠΙΗΠ) κριωύσκς ΡίΟ ἄμμέόσαι, πὰ ΠΙΕΠΙΕΙΙ 
τί νυν. ἸΜΙ(σεί!. Οὐ 1, Ρε φτο. Ποπιοῖ- 
«0 [υπ ἵῃ Ἡ,. Θ. οὐ, 

5 Χιώος, Αὖὼ, ] ΝΟΠΙΕΩ εἴνι Α.9ὸ ἔ9- 

Ο) κακοδακµονάντες, Κάὶ τὰς πεωίω ὄδαιµονίκς ἀτοχίας νοµίζάσε, τῇ 

. 

Ὡς 

ππιππαπι: δγαπὶ αμίεπι {οἷίς Θ0Ποτυπι ἆμο. 
Ἠπαϊσε. Αἰδως εοτερίι ὧσ. δραπλείωτ ἵπ. 
απ. Ἡ. ἵπ Ὠε], ν. 169. ὅ ἵη Οε1. ν. 
67. «4ε1οη, αἩ «4εἰ]ορς ἀῑςβίατ, Ρειρᾶ- 
ταπῃ «τοῖετες [εἱριπε Οταπισπαείσυπι ατδὶ- 
ἴΓοσ ΠΟΠ Χρόνος, {54 Ηδος, Αίἰ9οψ, ᾿Αερα-- 
πλ» Βροτή. ΕΗγρῆπις Ἐαυ. ΕΙΧΣΣΠΙΙ, ἔος 
----- «είῃορς ----- Γήαίες [πε πατε: 
Γεπεῖπαε ἐπρατίαε» Βγοπῖε, ------ Φέεορε :- 
οπαθ {εφ υΗυτὺτ αρ Εγρίπωην Ίτεπι 05 
πετ ασε, «ταν, «49 Τήετνεεο ». 
Πο νΙάεπιατ Ἱπιεριαπάα: δε φμος Ει]ος 
πετ τγαςί, ᾖ{αὔτανν είιοι., Τήεήηε, 
Σαξ μρππα ο πιατῖρας Δύλεπω ἀϊσεται Εω- 
έράες.  Όααε Ρατεπίμεβ ἱεραπιαγ Ες ἵπ. 
τετίετία». ΚΙπαίο ἀευεητας» 6 ϱοαΐςς ἔοτ. 
{απ Οαπιαὐτία. ἀε[ειῖρτα. 

6 Σωφροι ] δορἠτοπίς Πἷς ΠΟπιΕΠ Ίπτετο 
Ρτῖπιας Ἰπαϊκανϊιτ Τοπ. απ] ἵῃπ «49. 
ΙΕΑΥΙ! Ομοξρῃ. ν. 904. Ἐοὐέεμ ποᾷο αὲ 
Ρὶο οἰίσι ειαι οὑ[εμτατυπε, ΔΙΟΜΕΓ. Ἱεσηῖμπν 
ἀεοερὶι ἵπ Ὠίας, ἵταὶ], Όν 214. ικα 8ία1 τ 
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Ὡς δνουχῆ Ἰ Ἰ Καὶ μὴν τίτε ο δαίμονες ἴσων αἱ Θὔβαι. Ά[ά τε Ἄ Αρμονακὸν 

2άμιον . ἐν ᾧ οἳ Φεοὶ επιάδήσαν , καὶ πω Διονύση κοὺ Ἡροφκλέες γένεσιν. νοσεῦν δὲ ἠρξω- 
το, ἐξ κ ἐπεκνώθη Λαϊθ” βίᾳ 9εῶν. το πιαῦτε ὃ ὁ συρὺς τὸ ολη ἓς α΄ ὡς οἱ λέγον- 
πες παους ἔχεσιν. Εὐεπιφορθ- δε ὁ Εὐθαπίδης σθὶς ἕτερο φέ΄σωπιε πςισβύτερο: 

ο / .’ ’ » / Ιν Ὡ 

τἷυ Ἔ δισυχηάαάτων αἰτων «ναφέκεν. καὶ ἃ ἐν Τρωάίσιν ἡ Ελέη Φησὶν, 
Πρῶπον μῖν Ὑρχαὶς ἔτεκεν ἥδε Ἐ κακών, 
Πάραν τεποῦσι. ------ λ 

Κοὴ ἐν ΌὈρέση 2 
Σν τοι, Φυτόζσεο Ἰν]ατε, ὦ γέρν, κακὴν 
᾽Απαλεσές µε. -------- 

κάχθήτκι τέτῳ τῷ ὄδει κοὺ Ὅμηιθ”. 
λ 

Ὃς καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ τεκτάνωτα νχας ἐἴπες, 
᾽Αρχεκάκους, αἲ πῶσι καἠ»ν Ίβατασι γένοντο, 

ο, - » / ν 

κα) Ευμαι(- συμπαῶς ἔχων σεὶς ἃ Ὄδυασα Φησὶν. 

καὶ πει 

ν ε . ῶ 
ὡς ὢφελλ) Ἑλένής στο Φύλον ὀλέονς. 

Π - ο τα Π Μ ” ” ” ῃ 
ἍῬ αδελφῶν αὐτὸς Ὢ Διοσκέρων ἤδη Φεῶν ἔντων, καὶ πολλα τοῖς αἰνθρώποις 

, ψ : » Ξ 3 [ ε » ᾽ : 
ἐπαρκέντων. Επι δέ Ίωες ἐγκῶλσεσι τα ΕυδλπΠδη ». ὡς σδι ἀκολε»ως αλυεωλο γήσαντι .τεν 

ν , ὃν κ Ωι / [ ος ν» ς », - μδν ὃ ἐξ Ὀρχῆς ἐβέλέο τε πραγματα λίγεν. ἐχρην τί ἐν Φοιιίκης " αἰτίωρ τᾶ 
Καδμς κατο λεπτὲν ο αἰπας διηγήσιοθς εἰ δὲ ὁν ο κσογυν Ὕρχος, ἔδει Χστὸ 
-. ώ η ιά . Ας ὁ ο] Να νε ν ν 
Ξ Δαϊν δνου χμ μιάτων ἄρξωσος «δις Σς ῥήτεν» ὅ1» εἰ μῇρ ἄνωδεν χρζαο, μανρὸς 

μ.ο. ψ 5 δ/ - ῃ ν . τν) ἂν ἡν ὃ λόγος ἀἆλλως τε σσ ἔπέεπε Θη9αίκν γυναῖκο οκθλίθας το ἐν Φοινίκη ἕπισοι- 
ροζ εἰ δὲ Ὑσὸ Ὅ Λαϊς δυσιχηµάτων, πελιὰς ἂν Ὢ ὦξὶ τας Ένας συμφ»ρῶν πτερὲ- 

Πἱς ἱπ θε]ο]ίο αἆ Ὄγεσον. Λασίαηκ. ἐν τοῖς 
περι Σωώήροος Απολλόδωρος, ΠΟΠ «4ροιοάοτις 

«ο Φαρίεηῖο, τι ἴ]ε ἱπιειρτειασαις [εὰ 
«ροιίοογιω εοπηπεπἑαφίο ἴπ δοβ]ιγοηῖς οπῖ- 
1η05: «ϱΠΙΓ, «ἱμπσεις 111, Ρ. 89, Α. ΤΙ, 
Ῥ. 281. Ε. δεγπο]όσις, μ. 75, 5ο. «411ιέ- 
παοῖ, Πὶ [αἱοτ, Γρίιοπιο {γαιάί Εμῑε Ευ 
«Παι]μο ἵπ Π. Σ, Ρ. 1226 37. ἰδιεηεῖ, 
αιισς ὁοβ]τοπίς εταηῖ, «4βο]οίογο. Μοπίε- 
Γαἰευμῆι τει Όεπε ρΡεβι ἵηπ Ππιμίπιο 
Φολοίίο, α ιο ἵπ Βἱυ]ἱοιμ. ροβιῖε Οοἵβίπ. 
Ῥ. 121. υὈί δοΓηγοπ ϱποφιις οοΙΠΒ]ΕΙΠοτα- 
τω. 1π ΠὨϊατί ]οςο οἶταίο ΡΙΟ Ονσηςίνε 
Ῥοντερίοίο ποιπῖρε το Ππεπάαπι Ἰστύς πῃο- 
τί πε αἰἰημαπάο νἷτ ρὐππιας Τ. Η. ------- 
Οειετήπ Ίος οελο]ίο ποίτο ἵπ ῬΠοςπι. 
δραπ μεις ία ἵπ (αΗμπ, Β. Ὠίαη. ν. 
103. Ευηονὶ νετ[ις εἶταιιιτ ΙΙ. 
δ, 316. Σμτρίάς εκ Ἡἱρροί. ν. 1 33. 
Αἵδ ὢ πκέσαι σόμμα πυίγεη γα µο.. Πα 
τεξς {ωιρίαμα νοσεπῃ αἱήπαια αχ ηίυςτ 0οὐ. 
Ῥερ. Εατιβη, Πίο ςόμια ΡΙΟ σόµοι ΤΕΡΟΠΙΙΙΗ. 

λε. 

7 Καὶ μὴ» τότε ] Ιπ Λιι. Οοᾱ. Ἠπεο [τα 
ἵπηριπίατ Ῥγαεεεάεπιίρης: Οἱ κακοδαιµο- 
»Έντες καὶ τδις πρώην εὐτυχίως ἀτυχίως ΄ Ι ἰπ 
Τά. εὐδαιμνοίως, ἀτυκίας Πο ἵπῃα ἵπ 
Ῥμοεῃ. ν. 1600, οἱ βαρυ-έμινοι συιωφοραῖς 
ο αοον τος προκειμοένος εὐδαιμιοίας δυσυ- 

Χίως ἀποκαλοῦσι,) νοµιζεσι» τῇ παµὰσι δυσ- 
ποτµίω βαμυ/όμινοι" καὶ μὴν τότε μα ωες 
σαν, διά τε τὸν Αρμονίας γώμιο», ἐ: ῥ 9 τος 
ἠπιώφησαν" [εουΙτίατ τε[ῖφα” Ἠδηιίε αἆ 
πάθος ἔλεσω. ἵηπ Ιἐὰὰ, (μι [ιρίεέία, αν 
Ἐνεπίφερος -------- Ἡξεαιε αἲ γοσεπι ὁπκρύων 
αύεταπι αἲν Αιρ ΜΙ. : 

ὃ Ἐν Τιωήσω ] Ὑς οιο. Θα (εαπίης 
ες Ογείϊε Ἰοευῖς», ἱερίις ν. 81. ᾖΕἰωμο- 
τσᾶ» Ὠϊο ἃ αἰἲδί [αθρρῖας α Βαγηοβο ἀεῃ- 
δηαία» [απι ἵπ Π. Ἐν, 65, 61. Ο4. Σ, 68. 
Βογαπα ἀἰίσταπι εκ Γάά. Ππρριονίς δα. 
πε[. 

ο Σίων] Οοῇρε, [οἆςς, ἀπονίαν τὸ 
Κόώλως. 
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6 ΣΣ κτὍὌν αν Α 

” ’ , 

λιπιν. ᾿Ακταίωνὼ αδὸ 3 αἲ οἰκεῖαε κυνες διεαυάσανο, Πενθεν τε 3 Ἰὼν 19 ᾽Αλαυῆς 
β . ' . φον Ν οτε σ αν 

Σεμέλίω τε ἔκερχύνωσεν ν Ζεις' και ὃ δε εὸν Λέα:χν μὲ μανεῖς ὃ πα τνρ᾿Αθοέμοις 
ῃ ῃ ”. ᾿ ας . -- - 

κὐπέκτεινε Μελικέρτης δὲ, ρῇ 3) µητρὸς, ἔπεσεν εἰς τίω Ἀπλαοσαν΄ οἱ Νιόβης τε ποεῖ- 
; ν οϱ - ο : ͵ 

δες ἐτοζεύθησαν, κά αὐτή λίθί8» ὁρθιτοι δακρύων. 
ες - 1. ! ᾽ . Ν » 

Ἑ Ὡς διευχη | Δισυχῆ οκτνα λέγε, ὰὶ δ ἑαυτὶν, ἆλλα διότι ἐν αωτῇ ἐγένετο 

ἡ 2ρχὴ κοὶ αίτιο ἡ δυευλέας αὐτῶν. Ἱ 
{ 

5 Καδμθ- ἠνκ Ίλε | Αμβύης, ἓ Ἐπαφε καὶ Ποσεδῶνίθ» ᾽Αγύωρ, καὶ Β]- 
λ6-. ἸΑγήοιθ" δὲ καὶ "" ἸΑνπόπης Ὁ Βήλε, Καδµ(θ-, Κίλιξ, Φοῖῦιξ, αφ κα οἱ 

Φοίνικες. Φοίύικθ» καὶ Τηλέφης ἳ Ἐππμεδέσης», Περως, ᾿Αφπάλη, Ἐνρωπεια», ἃοι- 
νίκη ἔνιοι ἓὲ αι ἡὁ Αρμονίες Ἠλέκτραν 2ήµα! αὐτὶν Φασ]. 

. ῃ . τε ὀ ) Ε ͵ » 

Ἰ κάδκθ- ] ̓Αγίνορθ» θυλάτηρ Εὐρωπή, ἣν λαβὼν Ζευς εἰς Κρήτην αγνοίῳ Ὦ ποι- 
ν Μ τοι ’ --ς Ν ΙΑ) .” 2) ; / 

τρὸς ἤλαγεν' ὃ δὲ σξαγοχε]ο ζητῶν' καὶ τες Ἡνς αὐτὰ, Καάδμον, Θ:σν. Κίλικ, κο 
αα ’ τ , -- ν δν ον . τα 

Φινέα ἀπέςειλε ψἠλαφήσαντας µαθέν. Καδμίο. ἓν 3 γβήσµον λα/(βων εἰς το ᾿Απόλλω- 

(9. 1ερὸν, ἐταχοὴ δώµαλι λαβεν, καὶ απε-χόωλκον ἐλαωνειν ἔμσοοθεν., καὶ, ὅτε 
. ο η ; 5’ [ 9 -ᾱ 

κλιθείσα ἡ δα µαλις πέση ο αἷέσοι πόλιν. κτζει ἓν Θήβας. καὶ Ἐ δροκοντου ἀναιρεῖ ν 
͵ Ξ .» 5 / η) 

αέρας τὰς ὀδόντος αὐτᾶ» ἐξ ὧν οἰνεφνησαν οἱ γελαντες 
3 ’ . / ” » Ἱλ 

6 Φούνιοσων ἐιαλίων χδπιω ] Εἰ μλὸ ἐπὶ πάσης Ἡ Φοινίκής ἀκλσιον, ἂν ξ οδμ- 
” 
- λίαν" εἰ δ ἐσὶ µιᾶς πέλεως» ἔκδεκτεον τί) Τύρον. γησιζεζει ὡς καὶ ἑξής Φησὶ .- ῶ 6 3 π 3 

͵ εἰ . » 4 

Τύρχεν εδμω λιπᾶσ , ἔβαν 

Ακροθηιω Λίζα 
Φομίασας στὸ γώσα᾽ 

ντε ἡ Φουίκης νύσὰ Τνεν. κα) 
Κάδμίθ» ἔμολε πένδε }ᾶν 

Τιθκθ” 
λλως. Τὴν Ἐύμον. νησιά ζετοι 1" [ή Φοινίκη. ] Προληπτικὸς δὲ ὁ λόγΘ»' εδέ- 

10 ᾽Αγευῦ- ] 5εηπεπιῖς νοεῖς ρτίπια Π1:8- 
τα Ἠαῖς Ρειρεταπι αὐμαεβε  [ερεπάμι, 
ἸΑγανή" Πενθέω τε τὸν νυν Άγαν» ΠΕΠΡΕ 

δισπώσωτο. 

11 Αντιόπης τῆς Βήλα ] Οοτϊρεπάιπι ατ- 
ΒΙΤτΟί ᾽Αργιόπης τῆς Νεί,ε. «πείορε ἅς «41- 
Εἴορε ποπ [πι ἴἵῃ Ἠας ρεπαα[ορία ἀῑνοτ[β- 
ΣΠ ποπ (εγήπι ποπιίπα, αποά Γμ[ρίσαβαιυΓ 
Τ]ω9. Οαἱεμς αά ἱπίε οτί ἔτι, Βἰδίίοιη. 
4ρι]οά, [εὰ ᾿Αντιόπη ἠυτατιϊς ἀεὈειυγς 8" 
ΡΙΙΠΙ ΏθΘΙΠΕΠ επ ᾽Αργιότ. ΡΠΕΤΕΕΥ425 

αρα δεᾖοΙ. «ρου. Ἀλιά. 1ΙΙ, 1185. 
Αγιο) γεμιῖ Δαμινῶ τη) βηλα" ἔπτι- 

τω ἑ σψει (ςοιρω; έπειτα γαμίσκει) Ανη- 
»ρ᾿ΑΡΥ΄όπην τ΄ Νείλᾶ τᾶ ποτέ. [Εἵ Η1σί. 

9 Πησιμοταίητ «ἄγοίορε, Δι εκετ αἲ «ΑΡ. 
νι, ΦοΏοἱ{ἱ ποίετι Ρατιετα Παµς εχςὶιαῖ 

πα 

δελοί. «ἄβοίίνῃ. ----- Όιαο (εαΙππίτ ἵπ 
που Φελοίῖο ν ΕοταΠε Β/εγευγίεα, Φούμκος 
καὶ Τηλέφης ἅς. αιπεπὰατα ἀθάῖς Βαγπε[μις ς 
απιθ΄ νι]ραίαιιιτ Φορίκης -αἱ Τ.λιφ ΜΙΤ, 
Άας. ο ϱ19 ραµσα αιπείαπ Πίο ἱπβευῖ» 
ἀαὺαῖ εἴἶαπι Τηλεφης" βΤΟ Πείρως πιἰζςηῃ Πεῖ- 
σις, Φύ0µεΠς ῥεΠοίίοῦ, Πε [αςεῃ- 
ιο, [αεῖῖς Ιηιιει τεεεπιῖας εἴε πες πιαρῃϊ 
τες οααἰία ἴππι οιππία α Κἰπρίο νυ]ρη- 
τα ο Οὐάΐες ῬΒατοςς, Βοτηπι πυ]]αιπ, {ο 
νειετα ἀμπίασαϊ Οοάεχ τεριας[επιαθαξ 
Ας, 

το [ἡὗ Φορύμ.] Πεἰεπάη ἡ Φορύκη ᾖοπηῖ- 
μὲς {πο πά[ωπεπµη, ἱπαμὶε 6εἰευειτ. 
Τ. ΠΠ. ἵπ 1. μεἰαπϊ 114, Μος. Ρ. 87. Ὠοᾶξ 
Οταις ια ἰοἳ ΠΟΙΑ, Τὸν Τύρο” ησιώζεται γάρ" 
αυ ϱο» ομί ῥεΠοῖῖα εοἰἱορίερ Ροϊμεταε 

υπ]. 
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πω ὃ ἐκαλεῖο Φουῤιη' ἐν γῶν τῷ Φρ/ξω Φηὴν, "2 σαν |} ̓ ΑγήγορΘ» παῖδες 
Κίλξ, αφ ἕ καὶ Κιλικία μικλέση:τοι. 
Φοξ», ὁλεν σπεο ποῦνομν ἠ χωρο φίρε» 

Καὶ Θασ-. 
τῶπον οἱ ποιήτοὶ Πήακον καλῖσι., ΠΠολύδωρον δὲ. 3 τὸ πελα δάρο εἰληβίναι τί µη: 
τέρῳι α]οῦ ἐσῃ τῇ γεννήσει αὐτοῦ γενεαλογήσας δὲ ἕως Λαΐά » ὀμτοέχει Ἡ σεὺς Κβέον- 
ὅ καὶ Ἰοκχείω. 

7 Παδω γήµας ΚύπρλδΘ- ] 15 Δέρκυλί(δ”, Θήβας Ἱὼς. Δοσκοιτ” τνομὴ ο 
Βασιλέως δὲ Θη Ξαΐων : θυ]ατέρφι τίω Αρμιουίκν εὖαι Φησν, ὃν Φονόΐσας Καδμθ” ἔ- 

οπιϊπϊ; τεσεπ!ῖοΓ απίπι, οιίμς νειρα ριαξ- 
εε[ετυῃς, Παῖς ααἀειῃ ἴαπι ἱπ[εταεταί: ἰ- 
τουίημε ἴαιπεπ Ἠπεο εἴίαπι οχῃίρει Αυς, 
Οσα, ρο[ξετίοτί απϊάεπι Ιοςο Πο Ροβῖα: ΄τ 
σύου } δρ νσιάζεται ἡ Φορίκη. 

13 σαν γὰρ ᾿Αγήτορος παῖδις] Ἠωπο ἵπ 
πιοάυπῃ Πα [οπίρτα Ἱερυπιωσ ἵη Λας. (οἱ. 
Ἠσαν }Υὰρ ᾽Αγήνωρος κξροι ΚίλιξΣ» αφ ἕ καὶ 

(το ἑ τεβῖτμ[) Κ. κι ὦ. ο. α. τέτοµια ἡ 
Χώρα Φήει, καὶ Θώσσο.. Πολύδωρον τᾶτον ὁ 
ποιητής Πένωκον καλε. Ῥοβτεπιήπι Ἱ]]ιιὰ πο- 

Ίπεῃ ἐερταναιαπι νἰάσιυτ. ἵπ Αάῑεπάϊς αἆ 
πασπιευία Ὀταπιαίπ ἀερετάίτοτιμι Εωτῖ- 
Ρίάΐς Ῥος ϱ ν]ραιῖς Βίσπιες ποῦίς [επατίος 
Γαὐτίσαιως Ώαγπε[. Ῥ. 9952. Ἠσαν γὰρ οἱ μὲν 
Φαἶλες οἱ Άγηνορος / Κίλιξ, ἐφ ὅ ἡ Κιλικία κι- 
χλή κεται" Φεξιξ, ὄθεν περ ἅς: νειοα ν- 
ἀευταί ος Πο[ἱαίίαθ; ἤ,-αν γρ ᾿Αγήγορος παἲ- 

θες. ηαες [ος Γπεταπι Ἐωγίβίάρα : 
ὃν - ον "Ἀγήνρο κόρο» 

ΚίλΣ, ἀφ ἕ καὶ Κιλικίω κικλήσκετα εν 
Φον 9), ὅθε περ τενομ ἡ χώρα Φε τον 
καὶ Θοσα  ----- 

πὶ Γ.]]ογ, ε Ρηιγχί Ῥτοίοσο τερειῖία; αποά 
4ε Οαάπιο Ἱερίτατ ορ Βἰατεὰ ἂς Πσί- 
1ἱο Ρ. δο7. Β. Φεώιξ πεφυκὼς, Εκ. δ' ὁρίζεταιν 

Ύ ος" αἆ ειµιάειῃ ΕοτιαΠε ὁταιπαιῖς Ειηῖρί- 
ἀεί ρτοίοσιπᾳ ρεηϊπιαῖτς [Εά παπι [δ- 
ΠαΤΙΙ ΨΟςΕΙΗ γρος ἴῃ χΦονὸς ἱμεπίςι πιηῖᾶ- 
γετη, - 

14 Προς Κρέοιτα] Ώεειαὶ ἵη Βάἆ, ΡΙ86- 
Ῥοβτίο: προς ἱπτετίετίαπι α Βαγπε[ίο» αιϊά- 
πὶ (ρτήγεγδίΙΓ ἐκτρεχει εἰς Κμέοιτώ καὶ Ἰοκά- 

ση». (ὉΕΙΕΤΙΠΙ Ὠαέες αἀποιαίίο Ῥοίτεπια 
νετίαπι [ρεξαι ἁ-εππαπ: εκ Αιρ. Οοσᾱ. 
Ώσες εταπί εποιηῖᾶς ἘΕγὼ ὃὲ πας ] Γεεκλο- 
ηόσασα ἕως Λαΐς ἀνατρέλειεῦ τὰς . . . καὶ 

᾿Ποκώσφ-. Ὠἱς ἵπ ΙΜ{. ριοσἰπια {εφιεβαμτας, 

2Η5 

οὖπα αἆ {ΠΠ Ίοευπῃ ν. 12, τει]. Ίο 
εται Ες ἵπ Αυς. Οσο. Ἱάοίπα: [εὰά αμῖ 
Οοἑϊΐσεπι αἀβίσα τε Πτετασαιη οὐ [σομγος ηος- 
ἆππι ἀυδας Ροίπετας, Πο Εωπίαη Ππρ]θη- 
405, τε Ἱεραιτ, εἰς τὰ: γος Κρέρεσος κε 
Ιοκώςς' πα οιῖς Ἠια[ῖες εἰς τς περὶ Κρέου- 
το καὶ Ἰοκώσην. Οσαο Ρταεεθἠσῖ» 
Τοῦτο οἱ Ποιηταϊ ἅς. Ρετιϊπεμἰ αἆ Ροἰγάοτὲ 
ΏΟΠΙΕΠ Ψ. δ. 

15 Δέρκνλλος Φωσί'] Αιρ. ΜΙ 
Δέρκυλος δὲ Θηβαίς τωὲς Διάκοτος Άρεως Θη- 

βµέν Φησὶν εἶαι τὰ; ᾽Αρμονίαν 9υγατέρᾳ. Βίης 
ΠΟΙΠΘΗ {αἱίεπι Άρεως Πισταυίπιατ, εἰς 

Τεύαπις ἵ]ε Ώταεοτ Εαειῖε Πας. Ῥα]αξ- 
{/αµις π. Δ. ο. Ἡ1 3ν βασιλεὺς τῶν Θ,βῶν 
Δρώκῶν Ὄβρεως πο, ὃν ὁ Καλωος απομτενας 

ἐβασ.λιυσ, οοτρίεταϊ [οτε ναιυς επαττᾶ- 
τος: Δέικυλλες μὲν, Θηβαίε τωὸς, Δρωκον- 

τος τέτοιά ” Ἔβρεως υἱά, βεσιλίως δε Θηβα ω) . 

Φησν εἷαι τη "Ἁρμιωίω' Ὄνγατερα, ὑδε]ο]ἶα. 
΄αε νετοῖς υ[ας εΠ ΠΜιωιεκετις η «πο 
μ{π. 1.1ρεταὶ. ο. ΤΠ απ ΙεγΙΗΙ οσο; Γάἵαη» 
ὁµσι ειτοτε, Οεεγίσα ἵπ δετρευῖδ 
Ρίοριίἁπι ποίπεῃ ἱταπε[οτααπιῖς. ΠΠ οτί- 
ϱο νεϊοιίππο ΠΟΙΠΕΩ ΕΠΕ Δέρκυλλος ᾖνθε 
Δερκύλος" (Πο ποπ]ει Πα (επδίατ ἵη βρα 
Γεπατίϊ αριιὰ «4:95η. Χ, Ῥ. 458. Ἡ. αἱ Δη- 
µύλος. Χαμμέλος, Ἀρεμωλος.) (Ἴεμέῃς «- 
Ιεκ. Φἴποπι. 19 Ρ. 3615 12. Ἴλιον ἑάλω 

Θ/γήλιῶτος μή ος Φευτρῳ επί δέκα 
ὡς Φησὶ Διονύσιος ὁ ᾿Αογεῖος' Άγιας δὲ, καὶ 

Δερκύλος ἐν τῇ τετ, Απνε Παιήμς ὀγ94 
Φθίωτος, θχἰπιεῖατ Ἠεοτίςοταπι ΠΝΙΠΕΤΟ 
Πίοηήῇας Αγρίυμς, Π, ΡτΟ Διούσιος, Ρὶς 
το [ταξΙΓ Δερίως ὁ ᾿Αργέτος" ποιπιηα {)ὲ- 
γέας Ειετιηῖ Αιβοϊΐσα: ἆά ιπυ]εῖ5 απ απι 
Ῥοπαπι Ἠμίῖο ποβτο Πππιμίπια Ἱοσῦις 
δελ. ἵῃ δοροεἰἰς []ες, ν. 153, ἁβοπεσπι- 
5ο πΟ- 



ἅ 5 κι ο ολ 

2μῖν Αθυοίαν ᾿Ἐφοεθ» δὲ» " Ἠλέκτρας ἡ "Ατλαντθ- αὐτὴν εἶναι λέγει, Κάδ- 

µον δὲ α ρασλέενός τω Σαμοθράκίω , οἱρπαίσει «τν τω δὲ εἰς Ἰεωὴν ὃ μητθὺς 

ῃ δα Ὁ) / . Ν ”. ο , σν ; . ἳ ον ὁ 

ὀνομάσαι πας Ηλέκτδας ππυλας» ποη νυν ἐς ἐν τῇ Σο. ακη ζήεσιν αὐτίω ἐν ταῖς 

ὀ ραῖς 3] Δήμαγέρος ἐξ, Ἀστὸ Λιβίης ἐλθάσαν τίω ᾿Ηλέπ]ροιν οἰκήσαι πω Σ- 
Ί 1ἡ τα ᾱ " ο] το « ῃ η ο. | 5 

μοθρανίω ν ἔνδω συγ/[ενομήνη Δὴ ἔπκεν '» Ἡμιθεαν, Δαρδανον, Αρμοίαν' Ἡ δὲ 
ς ψ με / ον - μ 

Ἰάδμιν αὍοσλίοντω μι Θάν:. ἐπὶ ζήτητν ᾖὃ ἀλελφῆς, µνηθηναί τε, καὺ μωώ- 
, γι τρ , ο» - ε ῃ δὴ Ἡν « [ 

μλ-ον Ἰδεῖν τω Αρμοιίαν Φεονοία δὲ Αθηνάς, αρπαίσοει οτιυ. ος εώ μιο 

αΊρον τί ΑΊ) ω]θ- αὐπίν, τίω) ἆρμον ὧν λέγωσι γλαμηκένομ. 
ᾗ Ξ ᾽ / . { τ Ἡ 

12 Κωλῖσι δ' Ἰοκάσίω µε ] "' ᾿Ασϕαλίζετωι τίω ὀνομοσίαν Ἡ Ἡρωης, ἐπεὶ οἱ 
2 - λα 

πτελοίτεροι Ἐπικάσίω πωλδσιν» κ ΟμηςΘ"» 

Φοπεπι (οπίρίε ετασϊάσίιπα ΧΙΙ μρὸς Γα. 

Μηλεῶνος» ὡς Δεινίᾶς ἐν ἑβδόμιω Αργολις9 . Ῥι- 

αιστις ἠυπί ἐστι αριὰ 6ἱεπεπῖξηη αᾱ ΓὨἱπίας 

ηὔσοιε ΠΟΙπΕῃ Ρρο/μς Ρρειηπαίς ϱἴσηι αἲ 

ἀϊαά Ώεγον]ὲ νεὶ Ώεπογιὲ, οί πε[οίο Ἠιπῃ 

οἰἰοί οἴτοιαί Ρταξίστηιιαπ) Ρίο {η Φεμο[(ς » ὃς 
οριά «λεπαε 11 ). 20. Ε. γιά. 1/ 

6α[αιδον. Απίιη, 111 9. Υ. επογὲ, ηιαθ 

πικρία {μέταπε, Ρίατα Πουίγαί Γιαιάι- 

Ίσπιις Πίε πήςαιος, ααὶ Πιο ΡΙἱατεμῖ πο. 

πηίπε εοπΏανῖε Ιρεί]ος πιεηάαοἰ[ππιος, 46 

αππϊπίυιις΄ν ὃς περ παράλληλων Ἑλληνικῶν 

καὶ Ῥωμιανιῶν, ΡΙΔΕΙΕΙΕᾶ αμίπᾳις Ἔρωτρεκς 

Διωγέσειο Όιαε, ὈΙδείετ «γπυβσας, πῃθ- 

πιοται ἵπ Ώειογ[ίο (ΕΥ. Ιο. Σο/ις ἂε ΠΙΠ. 

Οι. 1. τπτ, Γα[αηί Πάε Πτα ῦταή. 
τό Ηλέκτρως τῇ» "Απλαντος ] Λι. 0ος, 

ὝἜφοιος ὃ- Ἠλέκτρων τη’ Ατλώντος «τη» εὔαν. 

τυ]ραϊα. βεπΗίπαη «ῇ6, Ρίάειετ οειετα, 
πιοπβταηε ῥτοχίπε Γεηπεπιίας θμ/ραφοαπῃ 

ΡοιεΠε εοιπρᾶτατί ΦιερΆαπις Βγο. η Δαρ- 

τος. 

ή Δνμιαγόρως δὲ] Νο ὰθ ρ]μίίο επ, 

η υοά αὐάίτατ ἵπ Α.ρ. Οο0ἀ. Δημ γόρας δὲ 

καὺν Ώεπαρυιαε Ρ4πΦ16, α.ς, Π 
ααΐς ἵτα «εΠὈί μια(τ, Τήμάρογας εοη επηῖῖ 
ευπι Ε/ογο, Παπ Απαπιάϊς Βέτα 

Ρις Ἠπτπιοπίαπι ΙΚοΤΕΙη ΟπάΠίς [εὰ Πίο 

τει ΡΊηἱο πα ἀίάεταε εχρ]ϊσαιῖας α11ΑΠΙ {ε- 

εἷι Ερβοτης: «οηξ, Μπα[τας αρμὰ δίεβση. 
κ. ἵπ Δάρθαιος, 

ώ ο όν Δὰ. ἔτεκεν ] ΝΕ 

εκ Απ. 0οά. Πὶς εποϊθ( η αἱ οτοπιίας, 

πᾷ ἠτέκνωσεν ΡῖΟ ἔτεκω' {αρτα αά ν. 4. υοί 

]ερῖν Εξ ἑ ἐτεκνάθη Λαμς, θνοτ[ὰ Ρμοεη» 

.75. Μΐ, Βαυ9ς ἐξ ἃ καὶ ἠτεκνά δη Λαΐος, 

Μη- 

Νοβτο ἴοςο Ίερεῃόι νἰάςίαΓ: ἔνδα συγα 
γεναμιέην Δι τεκε:, Αιίρίε Ἠπες Οε]εῦει. 
Η)ε[επρ. αἆ «Ὠϊοάύγ,. δἱο. Ἑ. 15 Ῥο 
969, ο. 

10 Ἡμιδέω, ] Οοπίρεπάαπι ατυίπος 
Ἠετίωνα" Ῥταείει Ἠαιπιοπίαπι Πο ἴαπ- 
(απ Παδαῖε Απαπις Εἰεέτα Ὀατάσπαια» ἃς 
Ηετίωναν ααὶ ρἱετίδᾳιιε ἀῑοευατας Ιαβοπ. 
Ιπ νετ[απι Ῥβοσῃ. 1136. θειο[ίοῃ εται ἵ 
Αιρ. (οἱ. Πο επιοπάαμάμ!ῃ : ἑτορίται ἡ ἨἩ- 
λε τρω Τβει παίδες 1χευ, Δάρῤνον Πετί- 
0 0) και Ἰωσίωνα ὠνόμασων, καὶ Αριιονέονν 
ν γήµναντα τὸ, Κώδιον πο τᾳς μιητρὸς αὐτῆς 
Ἠλεμτιιάδας πύλοῖς ὁ ομιώσαι τὰς Θ/β/:, 

οο Ἱ "Ἔτιοι την Ηλέκτραν κ. τ. λ.] Κἴπρῖα 

ἀθὂερμιμτ Πἷα, ηὶ [αἰ]οτ, ο Βατοςο. Οοἑἵσε 
Ροιῖία. Ψαεπ[α νασασαῃι οἱἰπ ἴδσο ποπ 
{ιο ας [επἱρία: ἔνιοι ᾽Αρμιο έν την Πλέκτρων 

αὐτο ἕ την Ατλαντος λέγεσι Μεγανηκέναις 

Ἠαες ἀαάῖς αά Πγοϊπί ο, ντ, Τήωπ. Λ{μμο- 
Κδγωτς Ἔτιοι δὲ ὧντὶ Αρωοίως Ἠλεκτριν γῇ- 

µαι αὐτὸν Φασ. ΛιΙΡ Οσα, [δηπθηιῖα ρτης» 
ὑοῖ αἰίο ἰοςο: Εκ δὲ τᾶδε Λαΐοις ἔνει Δρ. 
μνονίοςν λέγκσω αὐταν την έκτβας Υεγτνηµέ-. 

Θμοπιοάοσβαε [επρια» τεςεηίο. 
τς εβ ποῖα , 8 νετετί οομο]ίο, Ῥτουιῖ [0 
Ἱεραρε, εκσετρία. οἱ ετειίάϊε ἴς, Οα8ά- 
ΠΙΠΠΙ ΠΟΠ Π ἴαπι ἁπχ]ι[α [εά πατε, ΠΙΘῃ- 
ἀο[ε [ρε Ερ]οτέ νειυῖς νῖἀειμτ ἀεσερ. 
τη5. ' 

9Σ ᾿Ασφαλίζεται κ. τ, λ. ] ει ὄεμα- 
Ιίοη, αὐοά ἃ {η Δ.δ. 0ο. ἱερεραίας, εκ 
144. τεβί]» τεϊεξῖς ᾳὖαο ΚΙηοῖμς, Ηῖ5 
οὐἡἱτεταιῖς» ἀεάειαι εκ Ῥπτος, 6ο, οὐ 
μενου Ἰοκάςη) Ίωυτ καλᾶσω ἆλλὸὺ καὶ Ἔπι» 
κάςην» ὡς ἔχει τὸ Ὀμηρικὸ, Οὰ, Λ, 970. 

Φιαη- 

γα, 



ο. 

ΕΤΣΙ Πλ ΦΟΙΝΙΣΣΑΣ. 9 

Μητερο: ὃ' Οἱῤοδαο ἴδον καλία) ᾿Επαςίωω. 
ω εν ζ. ' 4112 ν ή τ4 Γαμᾶ δὲ Δέν» ι ος Εσεωδ]ωίδης Ενρύχλειαν τὸν Εκφαντ(δ» Φησὶν αὐτὶν γε]α ' ές. α να πάω ντ νι . ω τ 

µηκγαες ἐξ ἥς ἔνοι Ἡ θ1ὁποδα. οἱ δὲ ὃνο Ἐ Λαΐον Φλσὶ γήµαι γυναῖκας , Εν ρνκλειαν 
} Ἐπικάσην κοὶ } Οἰδίπξα δὲ Φασὶν Έσικα. ) : ε : πικαίσην κοὶ ὀέπδα ὃε Φασιν Ἑσπκαση» τὴν µήτέροι γελαµηκέναι, καὶ Εύρυ» 

άνίω 
ίθς ν μΙβ; ἐξέδηκὲ τ Πολυνεικίω 

ως κα πο. πως δε 3 : αἰρύπτιθ» δὲ Φησιν . ως ὁκ χεήσμς τς ποδας «κσσος αἈήλοκσονήστειν, 
λήσωρ ὁξ » «ὤμφοπερνς ὀκτεθήναι. 

μις 2 ολ 1 / ὴ τά. Ἁρέιω |. Ην χβονὼς» ἔπι πελίω πτεροτασιν χρόνν ἔχων τὸν μετ' ἐμᾶ σννοἰ- 
χήσιν ἐν πῖς δωμ τιν 

15 ο. Ἐλθὼν ἐρωτᾷ ] ἘΕρωτῷ μλὸ ο) 33 ἀπειδίως τω οἰ]ίαν' αἰτεῖ δὲ αῤῥενογο" 
5» υίας τὸ ο πυχίαφ. 

λ λ 
ών ρα οσο 3 ον 5 η α » αγ 1 Ενύτποις ἄναξ ] ὁ Καπ ζπον Ὁμχρλκὸν Εὐρλπίδης εἰς δε]ικὴν τπὲ ἄν αξ 

συντταχεν' ὀκζνῷ- ὃ αἲὶ Ίέτω χαῖται τῷ πλαγιασμῶ. Ἰ 

Οπαρίο τεξεῖυς οεΠοΙίαίτες απιῖηυας: οὐπα- 
λαιότεος {Μ{. ΛΙΡ. οἱ παλαιοι ) Ἐπικέςν 

(αάάαιας αὐτὴν) καλᾶσω. δε]οί Εοπεγὲ: 
Ἐπικάςτ, ] τὴ; παρὸ τοῖς Τραωγικοῖς Ἰοκώση”. 

ϱ2 ᾿Ἐπιμωοίδς Ἐθρύκλειω τν Ἔνφαντος 

Νου ΓΠεηυᾶΠι Ἔκφωντος, [εἡ 1] Επεηίάες 
Φησὶν, ὁ Υενεαλόγος ΡΙΟΕΙΙ] ἀυδῖο, Πωέπιοταᾶ- 

τ15 Ταξτίο 1, ᾖ. 15. Ἱ απο σχοτεπῃ ἁιι- 
χῖπε Ἐπιγε]ίοπι Εερ]απεῖς Πἰϊαπι, 5εε- 
ἀππι Ρ{[ωπάπς 18 Έπειῃ Ῥβρεη. δς Ρ]. 

- 

«φεεγάεπ ἵπ ΞΕεΠΟΙ. αὰ ν. 5Ἡ, Οεαΐρης {6- 

ευπάϊς πιριῖῖς ἀαχεταῖ . Ρε οπορςΕ 

πιεπποΓα(σΙη Επισμαπος, πει Εαιγς 

Ῥερρανῆς Παπ. { 
αἀρητεδῖε Ραῦγε Ὦ Ὁ 
Ῥ. όσο. υοἱ (απαυπαν δεηίρεοτ απ Ίηυι 

Παι Εεβήαμεις, Ό ἵπ ες ὶ 

ας όσες {σε ε 

ςεοπΙστΕ ΡΕ! 

51 Αὐγυπτιος ὃς Ὄέσο «ὃς υῤ ἒα 

Άι. (ο. απί Ρι μοῖδε 

οο: Γρταϊ εἴπι εε πι Ἀβορογὲς 

Ῥοπίπε. ᾖαῦ ι αἲ ὕ 1 

» Ἱεα. γσίε, Πθε Ἐρίας, (Α ας 
» δα αἴηυε [πό ποίπο τπ πι ο-- 

ο εἷς) επίας επ Ὀετεγ. 0 πιοήρῃ 8 

» Πιετπε ΑἱΕΣ. 1 αἴτοιη, Ῥ. ατ  ΡΙ: σὲ- 

Ἱππῃ. πε οπεῖ. τει Οταπιαηεἳ πετ. ΏΘῃ 

ο υεῖ.. 
ο4 Απαιδίας. Ἱ 1π ᾖος Ξοβοία., αποά 

Ρσευιῖε Απξ. ού Ἶε ἳ ἵ ἔρω- 

τς, 5 αν ο πο”, 
οττῃ 

υιαίση» ἃ «ὃ που ἴσή 

ἴαπι ασ. 8 δι Αριμές τεροίρῃ: 

οωία (πιει Όιοχ (δομκσα ας, αἰτ ὃὲ ης 

18 

ἀῤῥενογονίως τὴν εὐτυχαν, Οτηπηςιίςτῃ 
Ετίρῃβο Γα[ρίεᾶδας, τῆς οὐ παιδογονίως τὴν 
αὐτίων. γερυίζε την ἀπαιδία» ἀΙοβτε ΡοϊΙ]: οὐ 
παιδεγοιίαν ο ΠΟΤΕ ἰοᾳπεηαί ποπ εαπίΠΠη εἶθ- 
δαπισοπδης αΠττο: (νἰά. Ι0/. δεαΐσεν Ο1- 
πρ. {η ζατι!. Ρ. 74. ἃ αγ. «παν. Ὀμξοε. 
πι ἵΒ Τ1µεγά. Ῥ. 8ο. 58. ) [εἡ ἃ Ρί8- 
Ρεῖο» εειτε εοπιπιαπὶ ρεπετε [εποπίς 
υτεηεῖδς: Ῥοη [βίεμαγπιο, αὐοά {οηήε 
Ποσεῦ Κ]μηης ἵ Ὠἱοσεῃ. Ιαἔρε ικ, 6 
στ. [εὰ Ερίειτο ἡ ἀποδινία Φἰεεδατησ ας 

Ριι/αθὐίο τε[το ἵπ Ἡ, Α. ρ. πα γεήσις, 

51. 5. ουῖ παπς ἰρίσπιες {ετίρεραἱ ποίπΙῃι 
[εέειμς΄ εΠ Ἱπ 1, Θ, δ. 58, 5ο. ἐν ἆ 
Σαηῷ. Π. Ρ. Ῥ. 11231, ὁ, δὼ τὸ τῆς ύποθί- 

μμ τω. Ἡ, Ὡς ῥ, Τ402,- 5ο. ἐτὶ 
οὐκ ὄγαφα ΑΦ ήσ2. ΒΟΣΗΠΙ Ρπιαπι ἔης- 
ἔἴας απ[εῖι πους αά ΟγΙσεπίὶς Οοππεπι. ῃ. 
Τ8δ,--ἴδα ισα Πιπὶ ἵη Ἀἰοσαπάτίπα ν, Τ 
εόηνειτΓοι 6 ποη. πι]]α πες 
Εεὔαες {ου(6:1 

7 α ω Ὁ 

Πο[ιαε ντ, 6. Πεαϊ, ιν, 
στ, 6. ΡΕ. ενε., 4. 

19. Ἐν σα. Θυ05 [ρπαίς 
ϊς ο: αἱ "ος ἁρῶς, ὃς μὸ ἱερῖς 
τεζοπτ{ογαη οΟσΗΡρίᾷ Ρτόρυη- 

τρ" νἰὰ, (αγ, πι ζαηρές ΕΙοῇ; 
»1ν Μτεὺς, ἃς Ἱ]. Οολε]εγήις 

Ρ,΄ Βαγμαδας ο. 1ὰ. Ρ. 28. πὰ Οο0- 
Πτ, Αροίιο!, 19. ὁ αντι. 

ος, « ατα ἔζλυν Ὃν-., νὰ γής 

ο ας ο ο μς. 1ος. «ο, ἀθώνταί δαταλ2λλο, ο. 5 Ἱ.ει- 

8 3 6υµ- 



ΤΟ πε ο ο ο 

18 Μὴ ανᾶρε τέγνων ἄἆλοκω] ᾿Ἐμπεδοκλῆς ὁ Φυσικὸς αἈηγορῶν Φη 6 σγιςὴς 

Ἀιμδέος ᾿ ΣΦροδίτνς 
. αερα Π α ὸ 
ἐν οἷς ἡ Ἔ πακδων Ύεγεσις ἔςιν. Εὐραπίδη: δὲ. πειτὸ τότι φά- 

9 Ν β κ ο λΕ λ ο... » 
σίων πήν τε ντο πέν α.θρρ9ν ἄπεφυγεν και] τοῖς ὀνζμασιν οἰκείως ἐχρησαπο, τεχνι» 

29 - ΄ αι η / 

καῖς αοῖς κεείσφοβαῖς σπερον Κα ἄλοκω λέγων. 
. η ο, ὅ .. ἕ δὲ ε Δ β - ο να} σ . λ ῃ 

.. Άλοκώ | ΑΛύλακα α-λαξ δὲ, Ἡ τομή Ὁ γής πσο ἀροτζ. Μείύφοβκως δὲ λε» 
“ Ἔ λ - μα ᾿ / ος Δ ” . 

9. Ανλάκῶ µη απεῖρεν στο  ὀρκμλμης Ας’ μὴ συγέργ,ς τή 20’ αικί. 

ΩΙ Ὁ ὃ ἡδονῇ δὲς | «5 
9 
ο ” 

ἡ «πμ 4 3 
ἃ Ααῑον; ὃν νττρεν εἶπεν αὖὐ 

 Ἀ 

314 
ή ' 
Ερωπού ΚἈρυσίπωΝ. 

ο Τ Εἰς βακχεῖον πεσων | Μεθνοθείς. Τ 

Ἐκ  οἴνα εἰς ἡδονίω) τραπε.ο. 
ανω: (ων. κοὶ πῶς, Ὠδθεγνωγνῖα 3 }θησμὸν. ἡ γυνή οὐκ απετζεψε μίξεως 

- - ο « . Ν 3 - 

τῇ η εἰτε μδν, ἡ δὲ τόπσωπτενε τὸ ῥήθὲ εἶνοκ ψόςδΘ» , 

"βλως. Αι Π ὁ ἔαωτν 

24. Λεικῶ, ἐς Ἡρας } 3 "Η ἔλι πᾶς Λειμὼν Ἱερέν ἐριν Ἡρας. Ἡ ὅτι Κιῤαιρωνίας Ἡ- 

ἆευα ΜΓ, τε] Κατὰ ζπλο Ὃμ. αἴηιε 
Ἰηάς τοςερὶ συτέταλε' Ιπίτα ἱερίτιτ Ὅμη- 

ρικῷ ζω ο4 ν. 88. πιει Ἑταρίςος ἱηρτῖ- 
πιὶς 9ο ηοε]ες ἀἰοσΏαΤΙ ὁ Φιλόιωρο» ἃ ὁ 

Ίρταίηατα {μα Εαιεραϊιτ «4ε- 

{εη]νς εἴε τεράχη τῶ, Ὅμνρ μιεγώλων 

δεί τνων. Ἡ 

σύ Φγσὶ Σγις ἐς λεμινας 1 Εάῑάθτηπι Ῥυς 

µσους Φησίώ, ἔλειε τᾶς λιµάνας" ΕΡΤερΙαη » 

οαπι τεβίί, Ιεξίοπεια (υοιπ η ἔγαν]ε 

Αυπ. Οοά. Ἔχιςό: λίμενώς Αφβοσίτης, ρα- 

ος ειαε ἵπ ὀε[οϊωεπάο ]αρίΗς, αμξοὺς ἵπ 

ἔγειε Ἱεὸ: σοπιτημίαη[ῖς; εΟπΠΗΡΙᾷ6 ἵαπιεη νο” 

οἷν εωιτεΒίο κ αὐ ἱπρερίοββιπιϊς εσίρε- 
Αῑπάς. Οἱ ἀῑνοι[ος ἃ νυἱραιίς Ιεθίοιες 
εποιανεναῖ ἐχ ἰἶο 0σά, νῖς ρειἀρέυς, 
πά ({οηπευ]ᾶν Ἱμν ἔνιοιον ην αἲ; ρν ἀπίφυγε» 

ποια Ταῖ ων νεα αὐ ρω εωί εἰ ἴπ 9ος 3ι- 

ο οὓς αριιᾶ Επιρεάυείσηι Β; οκΙπηση θά 

Σχιςὲς λιωίος Δ00εάΙΙ Αιασφαξ νεὶ Διά» 

σφαγµια" πιο τι [ο εσἰιπ]ό [ο(}ωγαε οἳ- 

εεὔαπιατ: ᾖλΜεπαρ. ἵπ εδ ν ΙΤ, ϱ. 

6ο. Ειληχεῃ. ἵπ Ίήπιαεῖ 1μεχ. ρ στ. πο 

σοσεπ οχριίσαι Διασφαξ Εωῇ «δρ. ἵη 11, 

ατ, Ρ. ὃσςσ, 18. πουμειῖσενα Ίτα νοςαβ5 

Εονϊοῖι Ἱὸ ϱ7λυ μιόριο), ΗΕ ε]μο ψ. Σίδοι 

πτος. μΙθπΙοΓσΙΓ, Σρόνκες 2Η λεγομένη, 

Σεδικὸν διέσφαγ µια δε λριέα[]ος «ἄροίίου Πο. 
Ἰν. 159. εχεῖε Ὁ: ΕρροπαζεΏ). 40 

επία [ας ἵ]μά ἵπ ἰαπὺί ροβσσίι Πἱῤῥο- 

πας, Πε] εμέ Πο» άοσεῖ, Συδικὸ δώ- 

σθαγµα εχΡΙἰίσαῦ, Ἵὸ τῆς: γνναιµόε. Νάϊς 

Μος ἆμεας ΠΗοἰβεπίης ἵπ τερίαι. 05. ν. 
Σύδει, -------- Φεςυπάμιω νοῖρῖςς, δριἀ 

ζλλωτης . Όμοῃς. 

6ςε 

ΟΙεπεηέενι «επ. Ῥτοιτερι, Ῥ. 19, 18. 
Κτες γυνκικεῖος ἐσω, εὐφήμιως καὶ μυςυκῶς εἰ- 
πεῦ; µόριον γυαικεῖο, ὡοίαίας Πυετίπιαπι 
εται ἁδίαιο η Ῥεοϊεπιαοισ ΡΠΙ]αάε]ρηαπι, 
{οτοτὶς Αιβηοῦς ππατΙΕΗΠΙ: εἰς οὐκ, ὁσίην τρν- 
μιαλὼν ὁ κέ]ρ; ὠθες' φιιοὰ Ἱερίαι αραιά 
Β/αγε]. Τ. 11, Ρ. 1Ι. ΑΔ. Αἱμεῃ, Χιν, 
Ρ. 6αι. ΔΑ. ἔ[]α, ἵπ Ἡ. Π Ρ. Τοοο, 
πλ λν : 

οἹ Ἐν οἷς Ἰ Διρ. Ο0οἆ Φησὶν, Σχιςδς λι- 

μέιας ᾿Αφιοδίτης Φφαςν, ἐν ος ἡ |. δ. Υ 5, 
Ἐριπίδης δὲ αὐτον, Ἱοῦτον (4Ἡ Ιερ. αὔλοκος 
Ίξτος ) Φάσκων , τή τε ε, τ. ἅ, ᾱ. κ. Το ὃν 
ο, 5, καὶ τεχνικῶς ταῖς µεταφορ:ῖς, σπόρο -ὃ 
ἄλοκα λέγω. Ρτοχίηια [εαπευαπία: ἵω ἴβο 
0οὰ, 4 αε τορτας[επιανϊ ραμίο εππεπὰαῖμς 
{εείρτα ϱΗα1) Ιεσευαρίηγ. 

58 Ἐκ τὸ οὐνα ε, 3. Ἱ.] Ψαἱραιῖς ΡΙαεβσα 
[αυτ ἵᾷα εχ Λιυσ. ζ0οὰ. Πίπο πο ἱμ[εγαῖ 
νοςθςδ εὖ εὐωχίαν. ἀείπεορς λΜΓ. ὑπώπ]ευε 
σὺν χρίσµιὲν εἷ-αι ψεῦδος, Ιβὶ τὸ ῥη9 5 ἴΔΙΠΕΠ 

τε]! 
39 Ἡ οτι πᾶς λειμν ] Μί Δαρ. Ὅτι πῶς 

λειμιὸς ἑερῆς ἐδι τῇ μα, ---- ἵπ το]ἰηιῖδ 

Ῥπεπε οοποϊηἰτ νμ]ραιίσ» πε Πίς φα]άεπι 
Ραειετιμ!(ῇς, αἴἴαε Ρρεπἰπεπι πά νοτ[απα 
28 Καὶ λελωβηιιέον δὲ ο, Πο οἱίπι ἔοτῖθ 
{ορια : Καὶ λελωβημένον μὲν, ὅμως δὲ ανεί- 
λοντο τὸ βρέφος. ΕΟΤΠΙᾶ ζΟΙΠιηηῖς ἀνεέλαντο 

Ἱαρίιτ ἵπ Ας. {10 Ππεπι αίειῃ ποῖᾶε» 
τη ασι εὐμιαρῇ νοιωίσλντες αὐτᾶ ὑπὸ τὸ βα- 
σιλέωο ἔσεθδαι, «Κἰπρῖμς Θα αὐτὰ 6ΟΥ- 
ΕΧΕΙαϊ ΡΙΟ αὐτῶ»' Ἀος ἵαππρη Εἰίαπι ροπῖ 
Ροιμοταῖ, 
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ΕΙ Σ ΙΡ οισ Σα Να 

65- ἐων ἐν θκθλας δερόν, ὅσαι δὲ ἐγκαλᾶσν, ὦ; ἐν ἱερῷ πίπῳ ὀπτεθεντΏ- ὃ ποιδὶς , 
ἴωσιν, ὅπ καὶ Άθθιαι αδὸ λέγονται ἱεροὶ αὃ αν ὀλίγος δὲ ἐα ακροπόλεως 

ο. τε κο) ἡειὸς ππθ. Καὶ λελωθη «μον δὲ ὅ κως ο, Εἶλοντο τὸ [ρέφΘ». Ίσως τῷ 

κάΧει γενική εἶίοι., ποὺ την ἴασιν σοων-η «ή νο ὀμάσαντες αντᾶ τπσὸ δ Α πλεὰς ἔσερον. 

Ἱῇ Καὶ Κιβοιρώνθ» Ἰ Ου ήθελε 3 αὐτὶς Ἀσπεκτεῖναεν Φυσικ; κωτεχΆµεν(- σνα- 

παθεία. ἅτε ποτήο, καὶ λα τᾶτο εἰς τὸ όν ἔβῥ, ὀψεν. Ί 

Τ Λέπας | ̓Ακιωτήρμον ἐν τέτῳ 1 ναὺς Ἡρας ην ὃ κοὶ 79 καλεῖ λεικῶνα Ἡ- 
6045: πάντας ϱ τὰς ἀλσώδεις τέπχς Οεοῖς αἰφιέρν, καὶ τεμένη στῶν ἐκαάλαν Ελη- 
γες. 

96 Δίδωσε βηκέλοισε ] "Ίν' Ὀσελένη. κα 19 ἤλελεν ἐν ἕ ἐμφανξς ανελεῖν τὸ Αο:φ8». 
Φόζγων τὸ μῦσ(ο». 
από Σφνρων σιδηρᾷ ] Δι μ. ίσων Ἔ σφυσῶν το σδηοᾷ μέντεα πείρας. Καὶ ἄλ- 

 λως. 3 Ὡς θλώδης Φησὶ κ9ὺ ἀνέητο» ἄν: λεῖν μὲν σὖν ἔμελε τὸ βν ΦφΏ». ὁ 

δὲ «χαλεπῶς ἐλωξήσατο. ῥητεον | μὲν ἓν, ὅτι τὸ μὲν Ὑστουτεῖναι ἀσε[θὲς ἡγήσατο ΄ εἰ δὲ 
. κο) Ἀ{φτέγσειῖν αὐτὸ 53 κὺ τεεῖς τω πέδε σος ἐπηβτημένον κὐνδννον ἐκφοζξεᾶει 

» μμδενὺς ανελομένα. Οἱ δὲ Ύπο Ἐ σπαρλάνων Φφασῖν αντὸν ἐξωδηκέναι ἐκ Ἰαυ]ομάτη 
 τώ πέδε. 33 Οἱ δὲ, εἰς Ἄέλασσον αν ον Φζρσοκείλαντα τῇ Σικνῶνε» σον 
 ἆ Πολύθα ανατεαφ”ναι, "νιοι δὲ Φαν, 34 ἕλι αὐτὸν εῶοι παῖρ τα τος 
3 Τμὲς δὲ Ἱπποδαμειαν τὲν Οἰνομαίκ ιἐσοβεθλήαθς αὐτὺν αὐτῷ Φασιν., ὕςερον δὲ, οᾱ- 

2 ππίσαν](ο» Φ Λαϊα Χρύσππεν. βο9ον ὄντα Ἰῷ Σρισππῳ» Ἀστεκτεῖγοι τὸν Λαϊο' τήν 
2, δὲ Ἰρκαςίω ἐλθεσαν ἐ ἐπὶ τὶω κηδείαν Ὦ νεκρᾶ », μιγέντω γηνῆσαι τες πτίδας ἵσερον 

ο δὲ, λύσαντο τὸ αώιγμ ὤ, γνωρλοβήναι. Οἱ δὲ Ἡ Πόλν(θον «ώτιν τυφλῶσαι, αξι 

» 

5ο Καλεῖ λειμόνα Ἡραε.] Οιοί ἵθιρ. δι τῶν σθιρῶν κ΄ντρα. Ῥειῖας ἀῑχα 4ρο[ίο- 
πεξία εοπ[εοθτοϊ, Ῥταερυ!ῖ Γ.εἰά. 6οἆ Ἠῖπο ἍἆἀΟτ,. 111, Ρ. 117. περόναις διατρήσας τὰ σφν- 
πιοχ τεεερὶ ἀλσόδεις τόπους Όεος ἀφιμν, ρῶ. Πἰοβογ. δίο. 1νν Ῥ. 308 3. δαπερο- 
Ρτο ὤλωδεις τόπᾶς Ἀεκῖς ὧφι ραν" Ὁδ- Ἅσες αὐτὸ τῷ σῴυρὰ πο) 

Ύμεης δεμοΙίου πτροίε ναιας ἴπεται Αις, 33 Οἱ δε εἰ Φώλασσα .ο. .] Νου ε- 
Οσό(οῖ, ααϊ νοεεῦι πἰτπιαπι ἀθάῑξ μισο. Ποϊαϊα Θοά]εις Ιαεῖμᾶ, υἱγ Ὦ. Ιῖα Πο επο- 
ΡΙο μισος Υο[ετυταπῃ. ἴαταςς Οἱ ὃὲ εν άλασσαν καὶ πεοφοχ{λαντο 

3ἵ Ὡς Θηριώδης ησι κα ὤνόντος ] Ἠαες τὴ Σικνῶι ΕΙΡΗΠΙ εχοἰαἰτ: Οἱ δν » ες φ6- 

ἃ. τεῖηια, τους ἵπ Αυς΄ Οσα, ἱμγάα 1. Άλασσαν βῥιφοηαε, νοῖ Ραπιο]ρίαπι Ροιῖυ 
ρευαπίης, ναιΐκηυε Ραπίθας ἀερταναία., ῥιφοτω αασά ΡΙασῦει ὈεΠο[ίοῃ ἵη. γ. ο 
πιυιία αἱοφμε, τεργοε[εηιανὶ, εινα τε εί Ὁ ἁλασσων βιφώτω τὸν παΐδα 
Ῥιάεῄσα, [ΘΡΙΠΙ ναεια, Ὡς 3, Επεῖ]επι αἲ. πρεσπελασθδαι τη Κορ ὂφ ας ΡΗ1οἴατω 
Ἠιίίτετερε., Ἠμπς Τῃ Ῥλοι 1μπα (επἴρτα : πῶς εις οχροΠιίΠε ἀῑςίτατ Σικυῶνι  ἸηΏ ὦεῃο- 

Ἀηβιάθης ο φας, κι ἄρσητος., ὤνελειν μις ο. Ἡϊ] αἆ 1Τοηηε γἱ Οὰ Αν 270. Φογθ » υς 

ἔμολε τὸ βρίφος, ὁ δε χαλεποῖς ελωβήσωτο» ΠΟΙΗΤΗ, ν]οῖπα {ιτ η, 79. 

ῥητέον εν ἓν ------- ἔρ[τα αἲ ν. στ. Πῶς δε, 34 Ὅτι αὐτὲν εὗαι παϊθα'... .] Νε 
Φισίν, Ἰοκώςη ------- εζη; ῥήττο», 2τε, Ῥῖο οὐἰάεῃι βαρατοῦαῖ Ίσουπα,  Ἐεοηίτίιας 

95 Καν τρεῖς ] Οοιδεηό απ] κειτροες εἰ Πἱ5 ηΠι ορῖααχ { Πίο : Ἔτιοι δὲ Φασι :ό.1ον 
δὶ καὶ διατρήσειεν αὐτὰ κε τρος τω πόδε ῬΡοὲ αὐτὸν εἶ αὲ παῖδω Πολόβν. δ8ἱ οδιετὰ βηςετᾶ 
Ία: Σφνιῶ, σιδη:ῶ :.Ἱτρα διωπείρχο µ.σο. ΕΠΕΠΙ, Φασὶρ ἔτι εὔαι ΗοβιίΓεαι οξ- 

ς 

Ῥοεαπ. κ» Ρ. 808. τεχθέτος θιαπείωτ»ς {Τεπάετες ὅταςςε [οἱεπίεπι, 
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τὸ 

«5 α πυτζοκτονίαε αθηεμὲς ἀκέσκντω. 

.. θης, 
» ὥς Κέρλννῶ. 

ο μη 
9». ΣλΕΙΦ 

39 .. ο) 
σον ο φδιλέασιν Αυπμαχίθ». ὡς 23 

ο δ Χο ΑΟ. 

Τιωὲς δὲ μι) τὸν μητέςρι 5” Γυπ] αὐξ ἄνη- 
αγελεν δὲ αώτὸν Ἡ µένον τήν ΣΦίγ[Ω, απλα καὶ τὴν Τόζμησίαν αλώπεκα 

οἱ δὲ τήν Σφήγ3 παρα ων να 2οναίκῶ. Φυρατέρα 15 Τυ- 

ἑνδὲ Ἡ ἔγχπδίων, ἕ τελόντήσαν] Ὁ- καζχαιαν τὸν Σφ αν 

ο” ὗττο πτγὸς ώρα ες σο)αλλο» αατή, 

τ ἔπαναι- 

Ἰμὶὰς δὲ κεὴ Λαΐς τίω ΣφΦ//γω 

ου Ἱ Σρυρῶν Ἱ διὰ Ἔ σφυρώνν Ὑ οἶσοςλάλων, ἐλάσας κατοὶ πὸ μέσον σιδήρδς 

ΑΦ ἕ ὁ Οὐ/πνς. αρα τὸ οἰδἒν τες πέδες ὃν. Ἔ περονῶν ; 

δὸ Μαπη περώ]ον αὐτὸν Οἱ πην ἐκάλεσεν, η δὲ ΄ Ἐλιας απ αὐτῆς ὁΓδεξωτο τὸ τὸ 

2» 

κέντρα, αἲὃ ὃς αἲ Ἴερις ὠνόμαζον αὐτὲν ϱἳ ἐν τή Ἐλ οδι Οἰδιτοδα. Τ 
ο Ὅδεν νυν Ἑλλάς ] 0 

2, η µ 
δν ”. ὃν 

[ ’ 

μα τὸ δὲ (9νόλο; Ύστο ὃ ἔππτίαν ζαν, 

μέρει ο Βωίως. Οἱ δὲ 

ὥς τὸ .. Τοῦ. ..6 : «8 - ἳ , 

τρεο/λιαι ἵσπσι ἘλΘ" κατα β«κολέω]ο. Τμὲς ας λαθιακν Θληθεντο κο εἰς θάλασσαν 

45 [ Ὑσ'] αὐτᾶ ἄνηιπθαι' ] Ῥταεροβίο- 
παπι ἰπμιεεταί, α παπι Ρο[εεῦατ Γεριβητῖα, 
Όυαε {οφίατ Οωτίππαε πιεητίο, Ῥγαοτετ 

αἰίας αυας 3Ώςσαιε 6ο ἱμποτβτεπιής, 5ςΠο- 

Πϊ νετετῖς πιοπΏται Ὀοπίτατεπι, 
36 Ἐὐκαλέτονις] Όυπι νετΗπῃ ποίπεη εχ 

εἴτειατ αἰϊευπᾶε, Ιεσεπάιπ [α[ρίοαῦοτ Οὐκ- 
αλ Ύουτος. που πρνας ζζεαίβεοῃ. 
οι Ἐπαναιιῦ αι] δεῖρεπά ος ατοίετος, 
ετ ᾱ- αιρεθ ναι ο8ὰά πε Πς η ἀεπι Πζα- ἴα. 

πα Ρταεβατείῃ. 
38 Λυσίμαχος] Έντο ρταεεανεπάιις εἰΕ: 

Τη δεδοῖο αά ν. 44. υ0ἱ Ιεσεῦατησ τη 44. 
Αντίμωχος ὢ Αγ Οσά. Δυς Ρτπείθτῖ Λυ- 
σίµκχες Δύδη, Οι: ἁοφίάειη εεττο 60Π- 
πα. 1γάςη πτζμιαε]ί υπο ποῦῖε ρεξ- 
πα. Ώος ΤΠ 6εωετε παῖπας οποτεῖτατο 19- 
{ιτ ἵῃπ περίεπι νεµρῖτε, εετπίπαπ «πε- 
'ααε]έ ΠΟΠΙΕΠ Ἠος η ἱοςο εοττρῖεἰαπῃ Ε51Π- 
ἆσιι 18ο. σι ιο ἵν Εάάλ. απηα- 
εἶωμς, Πο τεᾶτε Πὶο Ἠιεπιοσαίας γή 
ουἱἁφαίά απίφα/Ώιπο ἴειπροτε Ἱ ο 
ε επῖς πηϊταυι]ε, νῖς αραά ροῇοτος Πάε 
Ἰηνοπιιτα εοπυρίεχης {1 με λις, (αι 

ἵ]μὰ Ἰαυοτίοζαπι ορυς ἴπ[ερ[εται Θηβαϊκὰ 

λα σσέδασ: λαο ήνοιε τῇ Κορνθω Φασι. 

θόλοι Ἱπποβεκόλες ἐνῶνδα καλέ - 
μέγα πτε᾽ ́Αττοης, ὥσπσερ ο) τὸ βὲς. νοὺ Ν Ῥηποιδα, τ 

μρ, κοὺ ερ ᾽Αδασιφαάνης, ἃ µέγερον εἰς τὲω συιεσίαν λέγει.) ἤ 

” 
ἦ τὸς μεράλω βκκόλι» νέμουτις” 

µέγαν φω- 
Ἴστο, 9νκθ- 

Ἄσςσφ 

Πειώδεξω. ἵπ Ἠαῖϊας ορετίς Τίεμ]ο ΙαυάαὈἴ] 
τετ νετίαιιις επ σὐῇ. Οωβενις Ου[1. ο. 
αν. Μαιθτῖος ῬαταάοσκαΙπῃ ᾖ.γπιαςηὲ ἱα- 
ομἵεπίεχ οοπίεαε 6 τε]ημῖῖςς αἩαε ποδίς 
Ρἰπήατῖ, ὁ ἡοςῖς, Ειτριάΐές ὃς «4δο[οηῖὲ 
Πεῦσατε εοπίετναγαπε Βμαιταίοτες: Πε η ]- 
ἀειπ', ἀπ αἲ 4βοιίοπ. 1ΙΙ. 1177 οἶῖαία 
Ρτιππι (οκ ῖππα. ἂςὲ Οπάιηῖ αάνευτα Τὴ8- 
π 5» Αοτήμαχος, Ἰπαυῖε, ἐ τῇ πρώτη τῶν 
Θ,βαϊκῶν αλ ώ ως. συ:εέλεχε πολη» την ὕλην 

διεφωνοῦσ” ποῦιαϊ, θεηο[ίοπ Ῥηης ρτῖ- 
πυῃ εἰ μια ἵ εκ ΛΗΡ. 0σ4. εοπρ]εέε-ης 
πολη» την ὅλην δαφω οἶσων νατίογαππος 

(πρετ Ο 54ο ἀῑνε:Πβῖαιας {οπιογιίας, απ. 
υοσίεας οσ οροτε {09 /ηκας η! ΠΙΑΣΙΠιᾶΠΙ Εῖ5 - 
ο Ρατιοτ) ΟΧεξτρίυΠη. 

5ο Ἐ. . µέρςι] Ροηί ποαϊπεῖ ἐν τες μοέ- 
Εει πῖῃ ἀμδας ου[οπτῖ, πος ΨΙτΏ ος εΏο- 
ἵανετατ, αἴαπι νοζεπῃ νιάστεπτιχ βο[μ]ατο, 

4ο ὩὭςτ τὸ, Το" ] Εο. ἳ]. Υ. 251. Πος 

56ο] ος εταῖ εἴίαπι ἵπ Ἆυς. ὁοἡ, Οιιοά 
{σομ]τΗτ, Ἠυβοῖε ταςεΠ! ἷοι ἵς : Ποη ἵτειῃς 
Γεὰ ἵα Τ,εἷα. ΜΙ εαῖο, Ποπεγίίς εχ μ. 
Δ, 5. Ἀέκταρ ἑωοχόε , ([αδίεέτα, τερειῖτα 
{ωπε, Βεἰρίεῖτ «4γή{οᾖ, Ἱξαπας ν, 432. 

41 
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λθς» τὰς Ἡ ἵππλων [βευμνς τὸ μκέλνς. ἄντ ὃ βοσωὴς καταγθητικᾶς, ὥσπερ κοὴ 
ἔπρα τοιθεῦτου δὕ εήτοιι τοῖς πειητοῖς, ας ἔχει κοὶ τὸ Ὅμηρα κθν » νέκταρ έωνο» 

ει. 
Ὁ 3. Ἔλαββον δὲ τὸ βρίΦΘ» ἐκενοι , ετσὸ ἡ δεστονης ο γγελ ὀθντες » εν πν 6 ροιεν 

πομδίον ὁμτεθὲν ορ απ μητθὺς., ἄλαγεν αυτῇ Ί" ἅπαι] αν νεσέση 
Ει Αλως. ἤ 2 Άμηχανον δὸὶ τὸ, τὲς βεκόλες ΑΕμεφθ- ἀνελί οὓς τω λελωβημέ- 

2 νου) ῥητίο ὅτι τὸ ἐδ(ο- ὃ παιδὶς κλλὲν ἑάρων. Ἡ 

30 Τὲν ἐμὸν ὠδίνων πένον |) Αντ ᾧ Ἡ πόνον Ἔ ἐμῶν ὠδίνων ἔχει δὲ πι τᾶτο αθαλ- 
λατῖον σεὸς τὸ. ἐμὸν αυποῦ πεῦγμα ᾽ ο) ππὲ πτιούτο. ὃν μὲν 2ὸ ὀκείνοις δνοῖν ὄντων, 

αΟΌσώπα 2 ποὀγµάῖθ». ἔτι πθα]: συπα αντωνυμείας κατα γειρον ὀθειλάσης κ΄ 7ος 
ἐπι σεοσωπ» λἱ9 τ]ι) Φροσσσαν ἑτέτον ην» κτηπκὴ σαι σεὶς τὸ πρ γ- 

ος ἀντωννμίω ἐνταῦθοι οἳ τελάν ὄντων . ο ρώπη 3 κ δνοῖν Ἄραγμάτων. ας τε 

ὠνων καὶ 5 πνα» 9 τ μὲν ω νων ὅ στεισώπο ἐσῶν. ὁ δὲ πονν Ὅ ὠδινων.. ὤφειλεν Ὀ] 
ει ἀντωνυμία ἔσω Ἐ ὠδίνων πο ἕτω ὃ ἂν ἐφαίετο στο» ἥλως, ὁτπ αἱ μὲν 

ὠδίνες εσὶ σέρσωπε, ὃ δὲ πένθ»  ὠνων. "3 νυγὶ δὲ ἐπι ᾧ τόνε τρλα  συγχεῖ» 
}ὶ δυσλ]ωνόη]ον ποιεῖ Ἡ λόγον 

οϊ Μασσῖς ὑφεῖτο | Ὕπεθαλεν όν ηθες δὲ, Φασὶν, εἰ 2ελωξ ἡαένον πσεβάΆε]ο 
«ΗΒ 45 ὅτε ν λ ἐκτιθεμλν ταχα ἐξ ἡμῶν πεπηρωµένω. καὶ τί ος. τβαλ- 
λεωῦί Φοβκμένην μὲν ἐαπεσεῖν . ΑΦ τω ἀπαιδαν . ποτ φααδαι ὃ τί αὃ «πποββο- 
λάς Ὀπσοψίαν ». ΑΦ τὴν «ὡππῦσιν συμφορφν τῷ 4: ώς 2 τὸ Ι5ήστοῦς δὲ ΑΦ τᾶτο 
σοκ ὠπεγναχει ι 

δ{ ., Καὶ πέσιν πε ] Πείθει ἄνδρφι τεεῖν αὐτὴν. } ἀναπείθε  δ... 

 αὐτξ τεκνον εἶναι Πῶς ἐξ λελωβημένον αὐτὸν α 2ο ἕ βασιλέως ο μ δἷς νΘᾶν- 
ο» νε ὸ ὁτι σδν ψφελε τοῖς ἔζω πθλ αὐτῆς δια, «πονοια», ως. νο ον θλ' 
ο ἵνα πίσν µείζονον ἐνδείξη δι, ὁἷ] στός ἐς ὁ ἐμὸς πτεῖς; δὴ λελωηµίνον αντὸν 

 ἔχω. 85 

Φεμεν καὶ τα ἐξ ἡμῶν πεπραιύα" τοξ]ης νη]- 
βαιὶ Ῥαμίο Ρο, υῬί Οοά. Παῦει ὧπο- 
ψωθαι, Πο α.. εᾶ ἅς Ππεετα 

ΔΙ ᾿Απαιδίαν ] δἱ αις ἵτα νεΏτ, Ἱερί Ρο- 
εεπίε: ἀπαιδίᾳ υοσεύσῃ. Όσα [Εο ΠΠ 
᾽Αμήχανον κ. τ. λ. ΕΧ Άις. Ὁοἳ. ραειτα, ερ 

Ῥοϊιεταπῖ οπητῖς νετρῖς αθίπη ἀϊνειίς θα- 
ἂεπι Ῥαεπε ΙδριπΙ αἲ ν. 24. δεὰ Ἠαες 
πἴηπε Π]α Οοάες ορτίπιιι εοπηρἰεξεδαίατ, 

"4 ἀἰνειῃς ΟΤαππαιΙςῖν [στίρια. 
40 Χουι δε] ΚίΠςσ. ρο[µστας εὐ δὲ ε. 3ἱἱ6- 

τησ τοβιπὶ εκ Τά, ἰάεπ ΙΠΟΧ πειεῦ τεξτα 
ππυιαταί ἵῃπ πο, πηίῃ ἀθάετίῖτ Οταπιπιαιῖ- 
εις: ὧσε συγγεῦ καὶ δυσδινόητον ποιεν τὸν 

λέγω. Δαρατευίε ατιεπἀεπεί,  «6ΠοΙΙΟΠ 
Ῥος. Ἱΐσς ἴαπι οἱἶπι «ΠΙΗ οριϊπηί νιι]σα 
ίαπι; εΏα Ίπππεη τεσεεπεῖοτίς οὐ/εΓνα(ἴοπεπι 
ηοἩ πιαρπὶ πιοπιεητῖ; Πίπε ποῃ ΤερεΠΆιῃ 
ζωῖς ἵῃ Αιισ οσα 

41 Ὅπυη γε καὶ ] Αιρ. (04. ες γε ἐμτί 

{επ]ριὶο τεσερῖα ἀπετρίψ2-θαι ------- τὸν ------ 
ὑποψίαν, ἀείεγετὸ νεὶ αἴῃουετε /η)ΡΙεἴοπεπες 
Ταπι Ρτο ὑποοιαι παροῦσαν είε 10 ΝΤΕ, ίαπ- 

ἀεπι οπίῇο δὲ. μὶ τὸ ὠνλήσείθαι 
λ .. ῃ » / 
σε τευτο ουκ απεγνε τε. 

44 Το... .. «] Βδ[ίορεσης εχιτθπιηπι 
Οοαἱοίς οἵμπι Βίο 1Η{ο πιϊίανοται, πουίῖς- 
οὖξ Ίαείηςς Ρρερεηῖ, Ῥιἴπιαπι Γο:[αῃ [πι- 
ΡΙεῦίε Ποιπεη Οἱ2:πεν ΓΕΕΙΠΑαΠΠ,.., βα- 
νε» ΕΙΡ ὑπέβαλεν' [θγιίαπι Παρρίσοι » 
ου νο]ιεγῖξ, δατίδετε ροιυ:τ: ὅτι οὖν ἡ9 ἐ» 
λε τοῖς έξω περ; αὐτοῦ ἁεῦιαι ὑπόνοιαν ὡς υΠ0- 
βολιμαί» Ώγθ ΡΟΙΙ5 ὡς νόθος ε.”. 

Νε 45 
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30», Ἠλη δὲ πυρσᾶς ] Ἡδέως καὶ ώς Ἰεμγοκῶν τὴν ἀκμίωὼ ἐέφρρον" πυρσεῖς δὲ, 
σὲ ὃ ξ τὲς ὥλες βαλεῖν ξωνθιζέμλυα το γένειω τῇ «ερμέτητ Ἔ. τριχῶν, 

4 [λλλως ] Εἰς ὠνλρος ἡλικίων ἐλθων. : : ΜΜ [ 
93 Ἡ γνὲς» ἤ πνθ µαθων προ | 4 Η7γνους ὅἷι σδκ εἰ ποοῖς Πολνβν γνή- 

σιΌ”. μὴ κατὰ Φυσικοὺς παῖλαο. αλαπωμδυο»» ἡ τᾶτο μαθὼ, ο. ήλιο 

κιωτῶν., εἰς ἔραν αὐτῷ ἐλθοντο»., ὴ) ὀνεισωντ(», ὅτι εὔῃ νεῷ(Θ». ἔγιοι δὲ Φκαὶν., εἰς 
Ππυθὥνω ἐλήλυθεναι } Οἱ πελω., ἵνα τέυφεῖα, δῷ τῷ Απόλωνι 

45 { Λάῑός 9’ ὀἑυμὸς ποσις ] ̓Έσειχε σεὲς τὸ δώμα τοῦ θοήξου, οκ : 
46 τὸν ἐκτεθέντο ] 47 πι τότε ὀνείρυ ζεροαξαντθ» αὐτὸν, Ἠ ὅτε: λοιπὸν οὅσω- 

π]όίεν αὐτὴν τὴν ἡλικίων ὃ παιδὸς σξρκόπτειν ' ἐβάλετο }ὸ ἡ τεθνεῶτω αὐτὸν οἰμφύσας - 
Α]όγειν αδεῶς., Ἡ ζῶνᾷς ἀκέσας Φυλατ]εν ἑαυτὸν. δε 

36 ΝΛασεύων ] Ζητῶν. ὅθεν κ. ματς. ὁ ἐπιοη]γμλνο» αρα τῶν παΐδων. ν 

οὐ Ἔς ταυτὸν | Ες ταωτὸν αισο ὅδα αἳ τας. σνα α]εωσι 3 πεδα ἴποι σον- 

πυγχιάνεσιν ἐπὶ ᾱ Φγισῆς ὁδοῦ. ὅτως καλεῖζαι αντὸν Φωκίσν» ἐπεὶ γρ ιίζει τὴν ἐπν- 
Ῥριωταν ὃ Όκβας» ὁ Ατ]μυν, } Κάρλ ον ὁδον. η κέ αν | 

99 Κα νι κελόύε ] Καὶ ἐκελόύσεν αὐτὲν ὁ ἠνίοχ ο” Φ Δαῖη υὐσοχωρᾶν τῷ βασι- 

λᾶ, ἄφειλεν επεο ὁ δὲ, ὤλλως 2ρ:αμλυθ”, ἅλιως Σστιδίδωσι } λέγον» ὥσπερ ὂ 
μετα μµελείας. 

ο» - ε ἳ [ ο) λ 40», Ὢ ξένε] Κακᾶς ἕκατερῳ «θ-κειτωι ) Φρύαγµμά πι, Λαΐῖῳ μὲν, Αλ] τὸ 
, νΑ’ Ἡ ο) εν 5 Δ Δ ΄ ῃ εα-- » Σοχδς ἀξίωμα, Οἰδποδι δὲ, ὅι βασιλέως νῶς ἤν, καὶ Φέοπετὴς ὡς νέο». ὁὶ ὁδε- 

- - ” 22 5» 3 πᾶσι ποινῆε εἰργέ]ο. μπι 
Δι 1 Ερπ᾽ ἄναιδο-] ὧν] ὃ ἐπορούετο μηδὲν Ἀπεκθανόμ]ιθ». τ- : ’ 

-Ἅ ή, πα νο τολα ε 
41 Πῶλοι δὲ νιν ] Οἱ ἵππε δὲ ὅ Λαϊν ἐξύμασσον αὐτὸν, ἤγων } Οἰδδώ., τοῖς 

, ο ” Π ὼ σῃ / Β Ε 

ἑαυτῶν ὄννξι κφτοὶ τες τένονζκς Ἔ πιδῶν. ὅμιοιον 1 τπ-- ποῖέν σε ἔπος Φνγεν ἔρχ(θ» 
ὀδόντων. Β 

45 Τραγικῶς] Ο1Τ φαείσ τραγικῶς; «ος- 
πἱρεπάμπ Ρηίθεαι: Ἡδίως καὶ γραφικῶς τὴν. 
ν μι ἐ έ ασε, 

τοις Μα ο. κ. τ. λ.Ἰ]. δεμο]ίοη ἀεάῖ, 
Φτουιῖ Κὐπσέως ἵαπι ο] εἀίταπῃ Ιπιετροία- 
ται,  οιπί[α ο μαεάαη εν 94, ἱπτεπίεγθης, 

Ίπ Ι,εἰή. 0ο. Ἱερευαιαῦ: Η γνδο» ὅτι κκ 

ἔσι τὸ Πολύβε παῖ, μὴ κατα τος Ὑνησίης 

παῖλας ὦγαπώμιενος ὑπ αὐτοῦ. ΟἼ(πι νυήρατα 

Ρτορίης αεσεύώπτ Ὠπες Οοάἱοίς ΔΙ. Γνες 
ὅτι ἕκ ἦν παῖς Πολύβξ γνήσιος » λα νὀ) ο, 

ὮἩ μ.9ῶν παρώ τιρος τῶν ἀλικιωτῶν, στι »ὀ9 ος 

εν, ὁ ειλισώντω». Ἔγοι δε φασ» » ὅτι εὔ Πυρ 

ὀξεληλυβίαι τὸν ΟιἼποδα, ἵνα τβεφία ὧπο- 

ην "Ἠτοι τότε] Όμαε Αρης αἰίαπόε 

ἀεάεται ἵπ Αυρηίαπο (0ο, ἀεξταης. 1: 

42 
Ἱΐπς :{αΕρΕπΗπΙεΤΟ νοσες 9ε]ο[ίς ἀϊνει[ας: 
απιεβσὶ; φποά {επιεὶ ἀῑχί[[ε [αΠϊσίαι: Ππὶς 
Ῥηΐας απο  αἰοηῖς Βίς ἴπ {πο Οσά, Ιεσεδα- 
ωχ τ εἰ δὲ ζῶντα, Φύλώττειν αὐτόν, 

48 Ἐ» Φωκίσω Ἱ] ΕοιταΠε εοµἰρεπάππη : 
οὕτω κχλεῖται ἡ ἐν Φωκεῦσω" Οοηιταξῖης ἴμα. 
Οοἆ, ε[ΡέΤῖ Αιρ, οὕτω ὃἳ καλεῖται, ἐπεὶ οί. 
ζει την ἐτι Θήβας καὶ Κόρωθον ὁδό, ἹΊπ Βἱ- 
Ὀ]ἱοιἈ Οταξεας Ὑοἱ. τ. Ρ. 669. Εηγιρίήες 
ἐν Φωκίσ» οἰιατὶ ἀῑεῖτιτ απ Ῥῆοεπ, ν, 38. 
Ετογος ἱβΗμεπποάί Φαὐγζεῖο πο (ηπε ἵπιρι- 
ταηᾶί 5 α.ος ΙρίεΠ]εῖ Ιμάίσσςο ΑΙΙέΕοΓΙΙΠΙ εἰ- 
ταίοταπΙ οοπεἰηπανίε, µτα]ῖοις νιηῖς να- 
σαπῖ, 

Δ9 Φρύαγμιώ τε] ΜΙ. Φνάγµατι. Τη 
ορίίιπο. 004, ἀσξίαπε ΦεΏο]ία αὖ νοτ[ις 36 
ἃ δα νμδρια, 

5α 

υπ απο 
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49 Χγλαῖς πένονζκε | Ἐν παῖς χηλαᾶς τες Ἐ πεδῶν ὃ Οἰδίτιδ(- τένοντοι; ἐξέμαοσον » 
-ῶχς ὡπσοχωρᾶντος αὐτοῦ ἳ ὁδοῦ. 

43 Ο9εν τί ποὸ Ἰκ]ὸς ] Ὑποθκτέον εἰς τὸ ὁλεν. ἔμελιε 18 ἴσως τί) λοιλορήαν ὃ τω 
μάχην ἀμφοτέρων λέγειν. 

43 », Άλως. υα { ἓν Φ/ὶ δύτω τοὶ τερλτ]ὰ καὶ ἐτὲς 3 κακῶν λέ) ως” 
55 ἼΑλως. Ποίω µοι χθείω λέγει Ίω ἔξω Ἔ κρκῶνν τος αν ὸχκολα Ὀησιέσες βρεις 

πποὺς Ἀασληκτσμοὺς καὶ λέγω, αλλ αὐτὸ τὸ κακόν» ἐν συντόμῳ 1δ, Παῖς πατέρφφ 
’ παγει 

α ο ᾗἩ πα . μθη ο μας 
44 Λαβὼν ὀχήματοα | Ζη]σσι πῶς 5’ ἐπὶ τὸ μαντεῖον σδτ, ἔι ἀπῶλδεν ὁ Οἰδίπευς : 

ο / η - σ 
«φασὶν ὅἷι σὔκ ὤετο Ἡ «δν όύ έως γξήσειν αὐτῷ µυσαρῶ γλνομένω» πρὰν κο ερθήνοι 

ων / ͵ ω .- ς νά 
ὃ ἅμω ἵνω μὴ γνῶ ὅτ πατερφι ἔκτεινεν. εἴκναρτο γὰν αὐ]ὼ }ὶ ; τω μητέροι γῆμαι. ὅτι δὲ 
Πολύβῳ -δέδωχε ποὺς ἵπωνς, καὶ 5 ᾿Αντμαχίθ- Φησὶν ἐν Δίδη, 

Εἶπε δὲ Φωνήσας, Πέλνβε, Φρεπτήρλο παῦπα 
Ἴπαες Ίοὶ δώσω δυσμλνίων ἐλάσας. 

Φή]ζσι δὲ πάλιν, 
’ 

πῶς Σδεµίαν ὄίτησιν πετείήντοι Θη9αΐοι, πιθνεῶτίο- αὐποῖς ᾷ βαπ- 
«λέως 5 λεκτεν, ὅπ όῦ3υς μὲν αν]ὲν σὔκ ἐπεζήτησαν., ἐν Δελφοῖς εἶναι νερείζντες. 

ἃ , Ν | Β ας ος, . 55 [ὅῶφερο δὲ εἰς Δελφὰς ἀφιγμένοιο ὶ πελλα καµόντες, ἐπεὶ οὐχ ἠδύναν]ο εὑρεῖν, 4δε- 
φὺς αρα ἡνομένε τῷ Φόνω, }ὶ ] 
Ίξεγον γεγονέναι. 

α 5ο Ἂλως, Πεία ] δίς νυ]σαῖα πιπς ΡΗ- 
μπὺτῃ εἀ[τῖς «υπι νους λλως αἀίαπρεβαπτυΓ 
1π Αιρ. 'σοὰ, ουῖ πποςκ ρταεμεῦαϊ τας χα- 
ρακελε3έσας τοῖς διωπλακτισμιεῖ;. Ωυοᾶ. Π 

Νος ὄθρεις ἴπίεταιυτ» Τοτίε Ρτϊπηίίας Ροβίυπι 
νιάουίτατ, 

5Ι Επὶτὸ μεντεῖο | Όυαε Ίος ἵπ'9εΠο]ῖο 
ἁλταπι α νη]ραιίς., ραῦσα ρταεδηῖ; Αι. Οο- 
«εκ, ἵπ φπο τεᾶε νοσες ΡταεββεΡαπῖυτ 
ἁλαβὼν ὀχγώατα. 

5ο ἸΑντίμαχος Φησσ ἐν Λύδ] Ῥετρεταιι 
Αιρ. 004. Λοσίμαχ-ς Λύδη. Ροξπιαιῖς πο- 
ππεηπ οὑ]ίεετανειαι Κἰπρίως, ἵπ Οοάϊςε, 
ὧΩπεπι {εουεραιατ, πιαῖε ρταειεπΙΠυπ]ς 
πειτβῖς απίεπ «4Ππας]ί ποπ ]]ατῖ5, ΠΟΙΠΕΠ. 
Ῥοξίαε Το {[οτὶριῖς {αυϊεσσταϊ: ὅτι δε Πολύ- 
Ίβω ἔδωχε τες ἵππες, ΕΙΠΩΝ ΟΙΤΩΣ, Πόλυ- 
Ἓε, «ρεπτέρα ταῦτα Ἴππες τοι δώσω 8νσιοε- 
σέῶων ἐλάσας. Φμσ.ν ᾿ΑΔντίμαχος. 6ΡΟ νείεΓθτη 
ταπίυη Ἐ ἀτίουυ τεβ]ταῖ Ιεξίοπεπις παπι 
«Λόδη Ἱερεῦατατ ἵηπ Ρῄπηα Πμπιίπα, ϱΙΙΔΙΗ 
πηϊηϊ ἀεάῖι πιεπᾶαιη ἰνορι]ίῇ. Λάαιῃ. Ἀδ. 
Ψες: ε Βμβ]εεπῇ ΛΑ Λακίε ἵπ Εά. τε]ῖ- 
ουαςς ουοά, Ῥταείει «Ἀτείατησα, Γατκε- 
΄πμη 9ποαμε ἀεεερίῖῖ, (α ΩἳΟ ταῦτα 1Η - 
πηαμα5 [μπι ΡτΟ τώδε.) ὁ Θλβαῖὸι εοπἶσςη- 

μᾶ τοῦζι Ἡ ἵππων αφανῶν ἠλνοµάνων, λησῶν ἔδόκει 

Άλ- 

ἔεπι. Τρία Τπεδαϊάα πιασῖ Γαΐς ποδί[ἶεαια 
Εματῖο Ἴ.γὰε ἀῑ]εδα Ῥοξισε, επ] πι αἲ 
ἀητετίτα ποππεη νἰπάίσατοι «4μήπα]μις , 
Λέδη ἴπ[οτίμβι Ἰαυοτίο[υπη εἱερίασιιῃ ροᾶ- 
πια. 01ο Τμπι αἰία τταδανίι αά ΠἰΠοτίαπι 
νειετεπι Γροξαπιία, τπ ἀΠρεπιετ 4γρο. 
πα: εἶσα εοπιρίεσις εί: Ἠᾳο, πὶ {αἱἱὸΓ. π- 
Ρατευῖτ οοπ[ετεπί δεῃοῖία ἵῃπ 4)οἱἱοΗ, 
Κο. 1, 1289. 11» 99ὔ, 111, 09, 1ν, 
25ο ἅ 1151. οαῖρης ἵπ ]οεῖς εἶεπιατ «2η. 
ππαεῦις ἐν τῇ Λόδη. Πο [σήρεπάωπι Ροµῖυς., 
αΠ4ΙΠ Δοὸῇ, {άεπ Ειερίασαπι βαΙΠε ροξ. 
πια, ου! Τηεραϊς [πετ Πετοῖσαπι, Ἱ- 
αιεῖ ε ποῖῖτο ποπ ταπίηπῃ θςμο[ίο, {εά ὃς 
αιπάε: ὀιερήαπις Ἀγα. η ν. Δότιο», ---- 
᾽Αμίμαχλος ἐν β΄ Λύλης Φεύγοτας γαίης ἕκτο- 
8ν Δωτιαθες, Ἐτγπιο]ασίεονι Μ. Ρ. 575, 4Ο. 
Έρκτωρ, ὁ πραμτεκός,. ᾿Απτίμαλιος, τν (ΜΠ. 
Βατανυς: οἱ τῶ)) μεγάλων ε. ε,κ. Όογίρε, 
{οάε.: Ὅσσοι σῶν Μεγώλων ἕρμτερες εἰσὶ κα 
κ». Ῥτοὐαδίήτετ ὅς ἶ5 Ροπιαπείετ Ρειῖειις 
ο ΙΦ46, ἆε ϱμα νἷά, διαε]ως αἲ «4ε[τὴγ. 
η παεπι. ε γῆς, ἅ ΟἰαίΠ. Φεπμερίως 
Ἁπίπ. ἵῃ (οὐμ]μωπ Ρ. τὸξ. 

53 [Ὕσερο ----- Ἰ Ηὶς βρηῖς Ἱπε]αία, 6 
σας {οτίαπ Ὁοάϊεε, -πρίης ἵπ[εταξε, 

9 
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[βλως. δεῖ νοῖν. ὅτε ὁ- Οἰδίπυς, Φονόίσας ἃ Λαϊον, ὡς ἐναγὴς ο δμιεῆμα σὺ 
Αφ ιο ν ! αδο) ξ . 3 

εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἵεήν κα ὃ ὧεπε 7 χφήσεν αντῷ Ὁ «όν. ὡωτρρφας δὲ εἰς Κόθλνδον 

μη Ἔ ἵππτων Δαΐς», καὶ κατερ εις 3 Φόνον» ππέλιν ἔσι τῷ γ:ῶναι ποὺς γονεῖς ἐπανήκε 
ν Μ ηλ ῃ αν . ; νϕ 

Φέὸς ὃ Φεόν. λαίζων δὲ χεμὺν. ὁἷι ἐσῃ Φ2ορᾳ 5 ποέτςὸ ἐχὸ . ὃὶ συνεσίφ ο ήν 

τθὺς, δι γν» Κέθλιὃον Φνγεῖν τίω νομιζομένην πα]ράδα. γνὲς δὲ ὅ Κβέον]» τὸ κΤΘΟΥ: 
κ « ν Δ ’ . ᾗ ᾿ 

μα», ἐπὶ  ἀγῶνα καθλησιν ἔαυ]ον αν ΣφΦιγγὸς, κινδύνω την ὄνπυχίαν ὀηρωμλωθ». 

Ί Οχήματο ] Αντ ὅ ὄχημα ᾽ Ἑν 29 ἡν ἔχημα, ὡς ορ] 55 Σοφοκλεῖ, « 

απήνη δ᾽ ὔγε Λαῖεν µία.' Τ 
, ας ο ο ῃ κα α πο .ᾱ, ι 

45.» Πολύβω τεοφεῖ ] Οἱον Ίω Θρέψαν]. Ἐνὲς ὅτπ σδν ἂν εἴη αὐτὸ ποτὴρ, τζὂ” 

ο Φεῖα κατοβαἈ ει. 
- ; 6 τς δ νο λ ΕΕ ε ; Μέι 

«45 ᾿Ἐπείαρες ] Ἐπέκειταο . ἐπεβαρε' καὶ ζαρὸς ὄρνεόν ἐσν αἁρπικτικὸν. τὴν δὲ 

σφρῖν αἱ τὸν λίγκα, ἔχαν Φοίρωτον παρθένα . 0909. δὲ κοὶ πόλις λἰωίθ»,, «θες 
ὄνιδθ»' 57 Σωκράτης δὲ ἐγχωθλαν αὐτὴν Φησὶ }ΕηΣµολέγον δυσγνωσε μαντευοµέ- 

νήν ἅπερ ἄγνοεντες οἱ Θηβαίοι, καὶ ἐναντίως ἂν τοῖς γθαμῥωε, απωλλοντο. ᾿Ασπλη- 

σαόίδης δὲ λέγει Ίες Θήβας 1) εἰς ὀκκλήσίαν καθ ἕκαρην αὈρείζεῶς λος 2” τὸ λλω, 

54 Χήσευ Ἱ Ἐκ Αι. 004. Ρίο χρσαι" 
Ἠϊΐπο Ρραμῖο απις ΡοΠέαπι ελ», ἰπ[τα 
Θοΐος Παῦερας: καφαρθες τοῦ ΦόνΣ πώ} 
ἐπ' τοῦ γνῶναι τὲς γοιεῖ- ἐπωνῆτε προς Τον )Εό», 

χοᾶτς νασηιιγ καθ αρβεἰς τὸν Φόνου. 

ος Σοφικλέ] Οκ. Ἔγι. ν. 763. 
56 Ἐπέκειτο, ἐπεβώρε | Αἀῑεεῖτ Βαγπεί. 

δ Οαυκῦσς. 0ο. Ο1ίπι θεμο]ῖοη ῃαθο 
οιάἰθο ση ν Ζάρες ορεόν ἐδω ἁππωκτικὸν, 

1,ερευαίατ ἵπ. Λυς. Ορ4.. Ὡς ο) ἐπεζάρε, 
ἐξιτασω τὸ, ἐν τῇ Τόλει εφαρπάσαι. 

Ἀρνεόν ἐσω ἁρτακτικήόν' τὴν δὲ Σφιχγά οἱ μι 

λέγασω", ἰπι- ΝΕΡΟ». θοά ο] 
ο οηπε Ροίμετᾶῖν ΤΑΙΕΗ τεεερ. 

«7 Σωκρώτης] Βαγμεβτςν 4 πε ες 
ἃ Κὐῑσ. ρα (επ ΕηίΗσ, ὀθεοῖε Σωσμερά- 
σος, ηθη. ἰῑ]α Οοδἱσσῖη [επ ρίωιη [εουςς 
{εὰ πιεπιῖποταϊ Γοτίθ. Οἱβ τεγνε (α/αμβοπτ 
ἵπ Ώίοσεπε [αδγίίο δοσγαί τεζθ δο/[βεγαῖετι 
ζαρΠἱϊς : δοεναῖες ὑοτίεις . ΡρΙβεῖες 
εθιετος οὐσποιίπες., οἰάειβ {αξτείο 11, 
ϱ. 4Τπ. ππεποταί στ, ααῖ- [επἱρίεται Πιρώγ1- 
σω "Αργες Ἠυπο ποίῖτο Ι9εο ἀεβρπαϊμίη 
{μ[ρίουΥ, ΓἱηΕιγο]ο εἰνπιιπι αηποιίες», ἃ 
ἴω 56]ο], αἲ 37 μεσο τα, 7. Ρἰπάατὶ 
1βΗΙπ. τν, τοι. επι, 11 δ4. (υοί ἀὶ- 
αἰτμτ Σονράτης ὁ ᾿Αργεῖο. ΡΥΙΗ. 111, 190. 
Ῥοβιείπο «μίάθιπ, ἰοεο: Πεβίτις πρώσηε, Δϊ 
νἰοϊαιιη. οοπραταπι{ νΙάεὈιξΙΤ Σωκράτης 16- 
Βἰιωοπόνι:. οοπιτᾶ ἱερίως ο δεμοι(ς αεὶ 

Ζαρον 

. 

νΥ» 

«τίβοβ], Ἑαπῖε. ν. ϱ59., οὕτω Σωκράτης ΠΟ 
Ρτοουἱ ἀπσίο εογίροπά πι, με Ποια ηαἰ» 
ἀθιΏ ΡεΓΕΙΠΙΕ, οὕτως ὁ Κράτη». (ταίει επῖαϊ 
Οτωππιαιίεας ἱπτε]ρίτας, ἕς αΠογιπι Ροδ» 
τατήπ πίεγρίθς, ἃ //εβοάἰ: «οηξ, αὰ ἴα 
Ῥτοσίυς ἵπ Ηε[οά. Ε. καί Η. ν. 50ο. ὃς ἰπ 
Πιία5 ποῖα ΤΕΡΟΠΑΙΙΙΓ Έματο Ώεγης µε) ποια» 
νικὴν, ΡτΟ νιῥαιίδ, ἐν ποιμεικοῖς.  Οεἴθ» 
τΗπΙ ΠοβτΟ ῥοΠοΙο Φοσταιῖς ετἶαιη ΠΟΠΙΕΠ 
εχηίδει Αιρ. 0οά, πεηιε [ιά ντος 4ο» 
ἄος οβεμαάίτ Πας μ[ος- αἀποιαιίομε, θα, 
Βυελατόη Ο, δ. Ῥ. ΤΙ, Ἡ. Ἡ, ϱ ΧΝΙ, Ρε 
ἀ34. Έλωπ. ΙΜωπεκετι αὰ Ερίπ Ἐπη, 
1ΧνΝΙ1. ᾱ. 

ςδ Εἰς ἐκκλησίαν ] ΜΠ. Δυσιβ, εἧ ἕλος Πς 

(οι{ρΠΠο Πιβρίσος ἵπ Τταροφιιπιερίς [ης «ἄδ- 
οἰεΓίαέδη» [εὰ {μ[ρίοοι ΤαπίµΠΗ , Οία πυης 
πὶηή{ Γασευτεῖε, ασ Ιεξίοπειη., α- μὐυτανής 
ποπ αχ/ρ:ἀμπάαπι, αάβηπεπι Ἠ ἰοοιῖ, 
απο ΤΠευαποτπι εοησίο εοπΠιεῦαῖ:, αξία 
4μίτ ἕλος, ΠΟ. ΠΙΤΩΠΙ ἐκνλησίων πάἰοξύΠ αὓ 
αἰίο. Ἱ,ουιπι Ατρὶς σοπεϊοπῖ. ἀἰσαιαπα ἂν» 
κραν νοζαῖ [γὶρίάος Οτείε ν. 869. 5ΕΠο- 
Ιἰαίας λέγει τὴ. Πρῶνα, Πηῖας Ιρίάεπι τὰ 
καλές Πρῶνος ππεπηπίε: αἶιει βεβο]ία. 
{188, οὁ τόπος, ἴπηίε, δα ἡ ὥκη συ’.χη 
περὶ την ϱνιγίσην ὤνρων με ἐξ ἱκεύς (ἐκ τᾶ 

ἁλιζεν) Αλίαία μαλεῖται, ῃο τεύτε [οηυίτας 
19 Δυο Ο0οά, Ρίο 'Αλι Ἱας ααοὰ νιἱρατης. 

59 Τὸ ἐνσαίγμα ] Γκεροβιωπι ες. ΑΙ. 
ΦΟΝΗ 
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γμω Ὁὁ ΣΦιγγές τω Ἀόλον 1 ἦν αντοῖ μὴ απαλλαγήσοὂς ς κακῶν : πρλν ὧν 
Άς ὃὸ Σφιγγίε λύσειαν αησµες 

ες πολιτών (5σλοί]ο τὰ 

ο» πότε ὃξ εωὴ συνίοεν, ἁρπαζευν αὐτὴν ὁ ο ἂν Ὢ 

Ὡς δ᾽ ἐπεζαφει | Ἐπεκείο κακοτοζσος, ἁρπτιαθγναι ὃ τς αντῖς Φασὶν Αίμοιω Ἡ 
Κρέοι(ο» παῖδη. πνὲς δὲ Φφασὶν ; ὅτπ µίω Ἔ )' συν ταῖς Κάδμε θυλατεαάσι µαγεισῶν; 
μεπβλε εἰς τὸ ζβον τία) Σφιγία. 

4ὅ ᾖ ΣΦἰγξ:Ι Ἑ Σφίγα ἱρορξσι παερρενν μον ἕ ἔχειν πεύσωπον χεῖρφς ὃξ καὶ 9 πεδας 
λέο]θ» μοὺ συ Ὁ-. πτερο δὲ ἔ- 9 Ὁ- , λέγοντες θνγατερθι εἶγοιι τυφάνθ» αὶ 

ὤλλοι δὲ , Χιμαίρως Τ 

47 

Ἐλκδνης, 

3. Κρων αδελφὺς ] Ὁ Κρέων ὁ ἐρὺν αδελφὸς ἐπηρυζε τὰ ἐμον λέχη. ἂν]. Ξ Ἀ 
ἐμὸν λέμον : ὡσιφρεμθ. ἑνοφειν πτὲ λέκτροι ποὺ ἐωαντῆς» ἐμξ δηλονόπι, εἰς 2ά μον 
εκείω ὅνις ἂν ση τὸ οιγμα τν σφης ππρύενεὰ . ηγὰν τν ΣΦιγγός κ 

47 Ταμα κηρασει λέχη ] 

πο καλεν. ἀγνοςσι δὲ, ὁἷλ κατεπείγνσο συμφοθὰὶ 
τει αεοτρέπείει. ἔπειᾶς ὶ δρισὲν τινα ἀεῖα 02 
Πύδαραν 5 

κῶ-, ἄναλκι φω --- 

Τα λθωβάνει 

5Ο 00 Αἴιγμ’ ἐμὸς παῖς ] Τινές γράφεσο λλνσας ἐμεὶ πο --- ὃ : 

δὺ ἐμμελῶς σεοσεφ:ο ρετο τότε ἡ ΣΦιγξ. τὸ δὲ αἰ- 

"γμο ᾿Ασκληπιαδη: ἕ ἕτως αναγθφφει ., 

"Ἔπι οἵπευς ἐπι γ:ς καὶ τετοφπευςν 
: νε ε Ἔ - 
65 τίω δὲ λύσιν ὃ αἰνίγματ(θ- ἔτω πνὲς Φασίν. 

Ἰκσας δὲ Φησι πτὲ αὐΐγμαά 

2 

ο, Φθεγραφη 

0οἆ. Ρίο µυταίιγµνα”. Ῥαες εηῖπι εταῖ Τάὰ, 
νείεταπι Ἰεξδίο: φποὰ τεροτί(ας. ἵῃ Εάά, 
Ῥαγπεβί, ΡΙετβί, ΚΙισίξ, δι τὸ λῖσαι 
αὐέγμα τῆς Σφιγγὸς » [ο]ίης πἰίτας Βαγπε[ὲ 
εοιϊεέεατα, Οοάϊςε {επῖριο που ἱπτιέ , 
ουἵ Ὠπ]ις σεπετίς αλοίία σοπίηπεΓῖς, Ρο: 
Ῥὶ [πιει ἀεμιαξταί Ίο αὔνγμα. ΝΙάΕὈαειΙτ 
Απτειεβίακες ἀεθϊπο δυσαίτιγμιω" Ρρειραιςᾶ 
ἴαιπεη Ἠπίας σεπετίς αῇις τεεερίτ, 

ο 6ο Λόγιον | 
694. λογικὸν Ύὰρ αὐτοῖς 0ν μι, α. τι κ. πρ 
αὐτὸς (πε[ῖος νυ]ρβατα ν πρὶν ἂν τὲς 

λόσεια» ) Ἱως Σφιγγὸε λῦσαι Ὑρήσμοούς, Ἱἵπ 

Ῥωο νόσο ἁεβγιηι 14, Ω ας Βίπο ἂς- 
εεῄετα ρταευυῖε Αιξ. 6σά. ευπι υ]ίσιο 
νετΘΟ βέλειτο Πο οΟΠΠεΕῖρης αΙ{ΕΤΙΠΙ ῷς10- 
Ἡθη : καὶ ὑπερέκειτο κῶ»οποιξσα, 

ότ Σὺ» τεῖς Καδων ] δὶο Αιξ. Οσά. Ρτο 
εὖν αὐταῖς Κωῤως 3. ΠΛΟΧ Ρταευεῦαῖ. 116, 

Ογσειάπη. Εαά.. Δόιχος" Αιρ." 

᾿Ανόητον Φασὶν ἔπι 7 ὁ ο ος 2 μιον τ τυχο ἐν- 
ΔΝ 
οκ αὐ φεέπον τὶ τεστ 

3 ἐ) 2χειογσαντα ελ αγὠνίθ». κατα 

. Ὁ µέγας δὲ κἰδυ --- 

λ ββέλτιον. 

.. Κιζ- 

μΜατεβλ/»η εἰ Σφίγγω" τεοεπιίοτεπι Πὶς ἵῃ- 
τετσεΙ Τα [α{ρίσος, απαε νυ]σατα Ιερίπιις,, 

62 ᾿Αιόητον Φασίν ] Αισ. οἱ Κροτ ὤς 

διλφ:ς ] ᾿Αγοήτως Φησὺ ἐπέ τὸν τῆς ὁδιλόλς 
οήμνον τὸν τη: ό]α καλῶν' ὤγιοβσε οἳ η στι ἑ 

(ατεσυ]απι- τεεερὶ ΄ κατεπείγνσα σ-. 

63 Τὸν ἐχχειρσαήία τὸ ἀγῶος] Ι.εσεπ- 

όωπη εεπίεο., τῷ αγδ ζςοὰ Αυβ. Παδεῦας 
τὸν ἐγχιειρίσ στο 1ῷ εγῶν. ΊΧ6 νετυα οί» 

4οπι Διά γὶ ος Ὁἱ γ1Ὦ. 19 Ὁ. 129 Περ[θ. 
Σὶι ορ Οραϊεῖς δογῖριοι, Όυξιας ἴαπιοῃ 
νοσιιαπῃ δὲ τεξῖε ΡΙαειςΠίτίΘη5, 

όᾳ. Προεψρωφ] Ὁτ ἵη Ε 4ὰ. ἵη Πος ειἶαπι: 
0ο. Ῥήθεπίς αεπίρπια Ῥταεβρευαιατ 
Ρίπο ἀῑ[είπιις. εκ «ατοὶ Ρίαδίς Π]αά τερειὶ- 
εωπῃ Ττορουμππερίς. 

65 Τ ὃν λύσν] Εεχα[ίεΏοῃ Ποσο, 
αιοά (ταπιπιατϊεῖς ἀεδειατ απιίαις, οὁι- 
ἁυιπ απἰεαμαω. Ὠπες ριοάιθπῖ εκ Αἲρ. 
σα ασ. 



ον κ ο Ην ο όλ. 

. Κλῖδν αὁὶ οὖν ἐθέλησο κακθπτερε μᾶσα «εν όντων 

. Φωνῆς αµετέρης σὺν τελ(θ» ἀπ αικίης 

” Ἄλνθρωτιν κατελεξας᾽ ἓ, ἠγίκα γαῖαν ἐφ ἔσπαι 

8 Γιρῶπν ἔφυ τετάπὰς νήππ(θ” ὁν λαγένων. 

Α ΤησφλήΘ δὲ πελων » τράπιτον ποδω. [βάκτ6ον ἐρείδει, 

ρ Αὐχένα Φορ]ίζων. γάροῖ καμπτέµλωθ». 
ν) ’ - /, 4 

22 Τὲς Φασὶ τύχη λύσαι τὸ αχνιγωα » ος 

9» ἄνθρωπον . . « « ἑκυτίο) διεσπα οσα ξεν. 

λ δωκπυλοδεικτεν . . « «". « ὁ ἐν 
22 

55. Καὶ σῆπτο ἔπαθλα ] Ἔπ᾽ εδενὶ κεῖτοιι τὸ Επαθλ» ἡ μµόνω τῷ Εὐραπί- 

ϱ5.δΗ ὅθεν με γραφὺσι ἵωιο. «7 τὸ δὲ ἐππε Καὶ σκὔπτρα χωρας τῖοὃ ὡς ἆθλα 
23 λαμβάνει 

51 Γαμεῖ δὲ τί) τεκῖσαν ] Φερεκύδης τὸ κατο Ίὰς ππῖδας Οἱόνποδ. ὁὶ τες Ὕη- 
/ ” - 

μα υμέγας Στως ἱσορεῖ. Οὐδίποδι, Φησὶ., Κρέων ὄίδωσι τω) [βασιλείαν ) τίω υναῖκο 3 3 κοι 20 
4 ’ κ ῃ Β ωἡ - ΄ ἡ 

Λάία μητέρα δ αὐτὸ Ἰοκάσηνν ἐξ Ἶς φίνοτοι αωτᾷ Φρθσωρ καὶ Λαένυτθ» » οἳ 
, . -” . Ώ ι ᾽ . λ » -« 4 

«9 γήσνέσεν υύσὸ Μινῶν, καὶ ΕΕΣ ἐπεὶ δὲ ἐνιαυπες ποερηλὸε  2αμεῖ ὃ Οδπευς 
Ὠ { . « Ε] ο οι λ η 

Ἐνρυρανειαν τίω Περλφαντ(θ-, ἐξ Ἡς γήονποι αὐτῷ» ὁρ Αντγονη » κο) σμήνη, ὧν 

«09, ἴαπι ἱπποιιῖε, α:σα[εο ρι]ἱσαάπῃ ες 
«4ε[οΙηΙἰ δελοί, Ἰησά. ποιῖς ἵπ «4βοίιοά. Βἰ- 
Ρ]ίοίῃ. Ρ. 67. Είμο τερεήπ Εαῑοπί [πε 
Ῥασβσίε Βαγπεβις.  Γιερευαίιτ είσαι ἴπ 
νειετὶ πΙαπηῦταπα Τ,εἴάεπῃ. Ἐν Πὶς τθιῖς 
«Ὁοὰά, σο]]αιί επιεπάαιίας Πὶς Πα νι]ρα- 
ἴμσ, οπα Γεὔριαιπ εται ἵπ Αιριίίαπο, 
Ριαεῦεπιο γοτία 1, Δόνατο (]μεῖὰ Φανά- 
των) ἔμπι Ἱπς Φωνῖς. ν. «, ἔφη ν. 5 βά- 
απτρον ἔχει, Ῥάκρον ἐπόγει Οοἆες Ἠαρεβαϊ 

Τ,οἷά. ο Πιο Οαἱεις ἀθθίε βώκ]ρον ἐβείδει. 

66 Καὶ δωκτυλοδειωτεῦ . .. . «] Ῥείε- 
-ἅμς ἵηαῖσες αἀρο[ιί, απὶ ἴαιποπ ἵπ ϱοά. 
Γωήριο πι]ίας αάρατερατ. Ιπιειοίάετε 41αθ- 
ἁαιπ Πε Πυτίς ππε[οτιθί5 ποη τεβίεΠ” 
ὅᾳα, 9εμοι. ἵπ Λι. Όσά. οὰ Ῥμοει, ν: 
1ςΗΙ, Φφασὶ»., ἐτι λώζαντος τᾶ Οιδίποδος διε- 
στώραζει ἑαυτην ἡ Σφίγξ. ἴάεπι ο α[ίς -ᾱς 
Ίος αποφιθ Ίοεο Πιεγαι ΓΑΠ 5 Ὀ]ηά 
ἔοτιε Ρτασίετεα, {εεμπάυπῃ φιο5ῇαπι αεπῖρ- 
αμα ἔοπα Εοιτηρα Ποἰνῖ[ε Οεάίριπη, ὀωκτυ- 
λοδεικτοῦστα ἑαυτὸν ὃ ἐδι τὸν ἄν ]ρωπο. Α- 

Ιία (απιοπ άταμηπαιϊςί νειειῖς νειθᾶα [μο- 
πΗΕ, 
61 Τὸ δὲ ει] θοτῖρίεται τοσο ΟΓαΙηπιᾶ- 

εἶσμς: ὅφεν µεταγράφέσι Τις τὸ ἕδης οὕτως" 

Καὶ σρἀ τες οιπίτετεηαγ ία τὸ 

ϱ8 Εξ δε γήοται ] Ἠαες ὃκ [ες Όδηιε 

ονοι- 

πά εσᾶειι νοτΏα τθςυΓΤΕΠΕΙ., ἐξ ἧς γίνονται», 
Πὐτατίης οππ][εταῖ ἵπ Αιρ. 0οἆ. νὶτ Ώοξευς 
{Π πιατρίπε τί, Ποἰέηίωπ, ἰποπῖε, Ηὐγα- 
ὴἱ σιγα Ίιαπο ϱΠσω εκεϊἰάί[]ες υἱείρ[α είπα 
ο ἱπρτήηάς, Ί]α ααάεπι νἱία ποπ εχβαπι: 
πηηί ΠΟΠΙΕΠ Λαόνυτος ἵΠ Λαόρνυτος ΙΑΠΙΗΙΠ 

νἰάσιαγ (ταπειηίαπάἁπι, ΝΜοϊπ οπίπῃ εξ 
ε Ραμ/αηία» -4Ροἱἱοά. αἴηπε αλΐς οε[ιαπη, 
αὐοά Ραιτίς υἱεἴ[εεπάί ρτατία 1 ηευαπίς Ἱπ- 
τας ΜΙηγαϊιπι Άεα ΠΥρίμα5, αμο Ρίητϱς 
εθεϊἀἰᾳο Επεβαποταια εοπίται. 

69 Αντιγόνη, -ὃ σμήνη] Ἐμα Ἠ]μς πς. 
αὖε ποππίπα Πίς Ιεβευαπίγ: Ἰοκώςη, ᾿Δντι- 
γη, Ἰσμήν. θαἴδυς Ππε [Π[ρὶσίοπε «ΚΠ]- 
πζις ΟΠΟΥ 2 Ραμ[απ. Ρ. 721. Φεηπς 
Οοάΐσαεπι ΔΙΡ. Ἱπροτιππηπι ἀε]ενί Ποπιεῃ 
Πιεπ[ίεε, πεηυε ΠπίΗς ἴαπΠΕΗ 'μπίας πιοιιις 
αιιδεοτίταϊθ. Νθιπο πείιετΙπ Οεαίροάϊ 
Παπ ἀεθίς Ιοεα[ίεα: οπὶ πιεπΙπετιπι ἔ- 
σγβαπίαε ο Ρέγεογάε, θμθῖκος Ηῑον πο- 
υήβῖπιος 1ρ[ Ιἴοετος πίριείυηί, βαση. 
1Χ, Ρ. 729. οἱ παῖδες τῷ Οὐλποδὶ ἐξ Εύρνγα- 
νείας τῖς "Γπέρφαντος ἐγεγόνασι, ὄηλοι ὁ ὁ τὰ 
ἔπη πεινσας, ὢ Οἰδιπόδειω ὀνομιάζεσι, ἄρο]- 
Ἰοήων. Β]βι. 111, Ρ. 149. εἰσένο οἳ γεννηθή- 
ναι τὰ Ἱέκνω Ἰαῦτω Φαάσι ἐξ Εύμνγανεας (ῃς 
ἱερ.) τῖς Ὑπέρφωτος 1ΠαΠΙΟΓ αυτί υυς 
{0 Άπει ῬμοεπίΠ. ο Ρ{/11 το, Φασω, ἵπ- 
οἰξν ὅτι μετὰ τὸν Αα)αιου |ῆς Ιοκάσης ) τὸν 

“..- 



ΓΣ κ 5 οτι τ ΑΣ. το 
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οναιρεῖ Ίνδευς ἔπτ κρίνηςν καὶ ἄπ᾿ αὐτῆς ἡὶ κοήνη Ισμήνη ἐπλήδη. 'Ἡθὶ δὲ αὐτῷ ἐξ αὐ- 
.ώ ω μ νο εν τε - . ' τής», Ἐτεοκλής ποὺ Πο; υνείκης. ἐπεὶ δε Ενευρανεια ἐτελόίτησε. }αμεῖ 79 ᾿Λου ιιέδενταν 

Π ν λ . ο. » ν 5 , . η, 
τί Σθενέλν, πιὲς ἓε Εύρνγανεαν αδελφην λέγρυσιν εἶναι Ἰοκασής Ὁ μητρὺς Οἰόντο- 

δ65. 
δό 1 Κλερίώ τε Π. β. ] Καὶ Ἡ ἔνδοξον Πολυνείκίω, αξιφροσικῶς } 

5ο Μαθὼν δὲ τάμαὶ ] Γιὸς ὃξ τα ἐμα λέκτεοι τα ὁ μητθὺς, ἀντὶ ὃ ἐπιγνὰς µή- 
«ελ συγκειµω μλμ(θ». τὸ δὲ µητεώων γάμων», σειφρασικῶς, αἀντ  μητεὶς 
ο [ Άλως | Μαθὼν δὲ τα λέκτρα Ἔ ἐμῶν γάμων», ἀντὶ ᾧ τίω κρἰτίω ὃ γά-. 

µε ἐμευ Ὁ µήτῖς» κτέσν. ᾗ ἔγημλυ ἐμὲ τίω µητερφ. 3 
. ον "δώ 4 / . - ῃ 

ὁἵ Εἰς ἔάμαν αὐτὰ | Ὅμαα καὶ Ἑλάνκθ». 7' ἐν ὃὲ τῷ Οἰδίποδι, οἱ Λαίς ος” 
, να κ. 

69 /πουτες ἐτυφλώσαν αὐτόν» 

Ἡμεῖς δὲ ΠολνβΗ παῖδ ἐρείσαντες πέδω-, 
ἘΕξομμωτζεμδυ. καὶ διέλιυμδυ κέρας. ᾿ 

πῶς δὲ Φησὶν Ἰοκάση κ; ποσαῦτα δυευ-"ἡματο ἔσης ῥήτέον. ὅἷι πᾶσα γονὴ σεὶς η να- 

Ίον δειλοτέρα μὲν ἄνδρὸο , ὀκνεῖ «ὁ «νά, ἔχεσα ἴσως ' ἀῑεὶ 33 Ίοῖς περᾶσι δαχρίοις ἐμποιεῖ ' 
τὸ 9ύλν ὁ Ψυχῆς ἀναβθολὴν τῷ πάθει 

3 ϱ λ μον Α » ’ 
όι Φόνον ] τίω δ αιματΟ- απώλειαν λέγει Φένον, Ἅστο ᾧ καγλικωτερὰ μεῖαί- 

/ ε ν ’ ς ἃ , 
ων 3 λόγον ἐπι τὸ µέρθ», ὡς καὶ αντὸς ἑκωτὸν ἑρμηνόζίει» ἐπώγων » 

Χρυσγλατεις πέρπησιν αἱμαξας κέρας. 
᾿ Α { ο 4 5 Ἡ 2 : 3 

65 Ἐπεὶ -δὲ τέκνων] Ὅτε δὲ ἤβησαν οἱ παῖδες, κλείθροις ἔκρυψαν } πατέρα ν ἵνα 

αὐτοῦ τύφλωσιν' ἔγημνεν Ἑθρυγάτην ------- ἐξ ὃς 
αὐτῷ γεγόνασι τ΄οσωρες παῖδες, ῖα πἱάειη - 

Βΐις ποπιῖπῖς ἀἴνειτία {πε ρτοπιιπεῖατῖο : 
νίά. Οεἰεῦεις. Τ. Η. αὖἲ Εε[γείμπη ἵπ 
Ἐργότι, ΌΏμαε Πίο Επγγδαμε ἀἰείτατ, Εὐ- 
βυγώνειω» νοταπὲ τε]φιί » ΡΑειεεγάε - [ο 
ουσ. 

Το: ᾿Αξυμίδέσω Ἰ Δρ. Ορά: ἵῃπ απο ραῖ- 
Ί6 απιε ἱερεδαιατ: υἱοὶ ὁ) αὐτοῦ ὸ αὐτῆς Ε. 
 Ἡ. Φείπεερς εχΓίρει: γαμεῖ Οἱδίπε: ᾿Α- 
σµέησαν τὴ» Σ. (Οοπίιρεπι Οσάΐροάϊ ἆνπι 
᾿Αευμέδεσα» δελοί. ἵπ Ποπ. 1. Δ. ν. 176. 
αἴουε Πίπο Βατ Ῥ. 569. 4Ο. 

τι Ἐν δὶ τῷ Οἰδίτοῦ] Γατρίαϊς εχ Ος- 
ἀϊροάύε ἀπο, αῖ Εῖς Ἱεριπιτ. [οπογίος ΕΠΟ-- 
τατε περἰεχετυμῖ πο ἅ βΒάγπε[ίωςς -απι 
Ῥο. εοπίτα (απούσα Εωπέρίαςς νετδα τοιι- 
Ἱετυπι αἆ ΟεάΙρΙπχ., οπας, ἀποὺῦιις Ιή5 
Εετατῖϊς (αυ]εέα, νετὺα νειθτίς {απί ὅταπῃ- 
ππαιϊοϊ, Ργϊπιιπι Πδί ροπεπιῖς ὠπερίανηααπῃ- 
ὀε, οοππούο [ε]ΐεσι Γαδαπι ϱτ, αἱ το 
1π[οττυρίϊς Ῥτεβα πηση{εΓΙΕ ΙΑΠΙΕΠ ἵπ υἰνίς 

1οσαΏε : τππ (Οἱ νῖε Πευτα ποβυπι ἱμίεγρτες 
ἰω απἰάεπ, υἳ (μῖς νετυῖς Εωτέρίάεα ἴοι- 

3 

ὦ 

(απ οαθεάαπι:, ἵγεεαπι ππὰε ρειίῖα » νεὶ 
οισρηοε]ὲς ' Δεεοπιιποάανετίτ : ὀκνεῖ ο νοῦν 
ἔχεσ' ίσως. [οἱα πυπιετοτπι οαάαπι {ρεςῖθ 
Ίποιις Οποβίς ἵπ Ἑχεσιρι. Ῥ. 305. μες 
Ῥο[ιεταῖ, νείατ εκ Βιτίρίάϊς Οεάῖροάρ 
{ειναῖα Σ 

----- --- Πᾶσα πρὸς όγατον γυνὴ 
Δειλέτερον ἀχδεός: ὀκνεῖ δὲ νοῦ, ἐχασ᾽ ἔεωος - 
Δαωκρύοις γ1ρ αἲεί τοῖς παρεῦσιν ἐμωποιεῖ 

Τὸ Όηλυ τηε Ψνχῆς ἄταβολ» τῷ πώθε, 
Ῥάτπε[ης ἴπβα πουῖς ταπφιαπι ἴοιίάεπι Τ6- 
Ριαε{εηται Πητρίάεας Οτοέις [αἱτεπῃ ἁῑν εσ- 
{ως -α [αῖς Ἱεξῆοπος 6 95μο]. ἵπ Ραοεη. αὰ- 
ποϊαταϊ. - Ίβα τοι πἠὴθί οαμῖ οοπ{ειαϊ αἆ 
νυ]ραϊα: Π (ππι {οπατῇ, αὐαενἰς ἴπ ἴαπιροῬ 
Ίβα ταιἴῖουε [αςῖ]ε ιταηςίοτπια δη βίατ, Εεσςῦ- 
νίτ ἵπ Πσοειριίς 1Πίς νὶτ Μαρηιις αἰίηποιῖς5 
ΠιπΙ πο ποσο. Όείετατ ἵπ ίς οεμοιῖα- 
βίας: τεξτε δειλὸν Βαγπεβιη ν]ὀεῖιτ ἵπ ὀελο- 
τερ (οππιυταΠε, . Πίο πι Οσάες ἀειτ- 
ιμεί-1τ Απ. ἵπ οιο Ρίασιετ δαγιρίᾶ!ς εχ 
Οεαΐροάς νετ αἲ πηπς ομἰάεια 1οεδι 
πρῃΙ Ἱερευαίιχ. 



ο) ο ΕΟΝ ΠΛ 

ὦ τύχη λήθη «ρλιδῇ, κανπερ δυσαπόνιΏῷ» ὧσεν καὸ πολῆς δεομλνή μηχανής εἰς τὸ 

λα εῖν. 
64 ". Κλείθροις ἔκρυψαν ] Δια κλείδων ἀσφαλισαμδωοι ἐν οἴκῳ ἔκρυψαν, ἵνα κα 

συμβεβηκνῖ» Φομνομία οἱ νήμων γόνατο. ἔγὰν αφανιοβείη ὃ µνήµης Ὅ αν ρωπών 

πελιῶν μηχανῶν γβιζεσω, εἰς τὸ ανήμων γενεοῦς δήλονότι 3 

σ4 τ Ίν ἀωνήμων | "ἴνω τὸ κατ αὐτν ἔλεειὲν δρόμα εἰς λήονν ἔλθη, δυσα- 

πὀνιπτον δεκοῖν Καὶ πεἈ ης δεέμλυον μηχανής εἰς τὸ λαθεῖν. κρύτΏλσι μὲν αὐτὸν ἐιτὸς 
οἴωε, ἵνα μήδενὸε ἐρῶι]Ώ- τῷ 1εένω αμνήμων ἡ συμφορὸὶ γύητω ' ὀρα ζει δὲ καὶ αὐ- 
τὸς τούτοις σιΣήρω Φιελέοῦς τίω) βασιλείαν » Ίκτέςιν κότς) «Ἀήλων Φονόθήναι Τ 

65 Γολλῶν δεομύωη "Ἠΐοι πελκής δεοιζ-η μη χανης σοὲς τὸ λαθεῖν, ἢ πελιᾶν 

σθυενίστων ο μοῦ πολλής ο Ὀφιυνθλας. αἷα τίω «ὁπγερθολήν πεὺ ππίΌσυς. Τ 

σό Πως | ὁ τύχης νοσῶν |. 13 Τι ἄμαοτεν ὁ Οἰώπες, ὁπ καὶ αὐτὸς πμωρήπα: 5 

Φασὶν, ἕλι Πέλοψ, Χμνσπον αμπαγθ]θ» . Ματη5ασαπο µἱχβὰ παίδων εἶναι τὸ καθ: 
κάν τοὺς δὲ Φασὶν, ὅτ Δαϊἴθ- ἄνχρ: ή εσσο «Οἱδιπιδ(θ» ,. ὅτ κ φύτεουι ἔρων Χρυ- 

σιππε 
66 { πὸ Ἁ] Παρα συκβ Θηκο]Θ» κακξ, ἤγὰν καθείρἔεως µικρ:ψν χῶν 1 

οὗ { ᾿Άρθς Ὑρᾶται |. Ἔ ὁἷε εἴσγγαγεν αι τὸν ἐντὸς ᾧ εἴκν ἄλριτα, κοὺ σόκ εἴα- 

σαν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἡ δι ἓν αἰτίαν αὐτὸς τπτ αντῶν κέκρυπταε, ἵνα τῇ λήθη σαι: 

δο9/ τὸ δυσύχηµα, Αἱ παυτίω }ὶ ἕ]ος αν]οῖς κατηρᾶτο, νοµίζωνν ὡς. εἲ Ἶς αὐ- 

πως ζώντας ὁρωη, ναπολεῖν ἔχη τῷ νῷ το κατο τὸ γε(Θ- αὐτῶν συμβανᾷς σήθανο- 

μήματα 

68 ο», Θήκτω σιδύρω ] Οἷον ἔίφει κληθωθήναι αὶ ἀπολέσαι } οἶκον» ἵνα μὴ οἱ Ίέτα 

ο παῖδες λειτόμλυοι ωμημεῖα ὃν αὐτὸ τύχης | Φνλατῃ. ” 

69 Τωδ εἰς φέβεν πεσόντε ] Εὐκθτως ἔλεισαν πειρφ-εντες 3 ὅσα Δαίω συνέβη 2] 
απὶς Πέλοπος δρας. 

σι, Συμβαντ ἔταξαν 
Φιλίαν ἕλλαντες. Άλως : : : 4 

ας - 5 μάς [ ” 51 Β 
Ευμββοντ η Οὐπο ὁ τόπθ- εἰς ἀσυμφανίαν ὤγει τὸ ὀρᾶ μια ἔδει 1 ἐξέλασιν εὔπτο- 

Θεοί ἆ Πολννείκουςν ἵνω άουτ ετης δεόντως λεγοεν 

Ποτὲ μβὸ ἐπ᾽ ἥνα» εἶχον, εἶτ οὖν εἶχον. 
« ὸ 75 ἀἈήλοις ὠὑπεχαθήσαν ἐφιαωτὸν παρ ἐνιαυτὸν ἄρχειν ν πάντως αὶ τα ἐπιτήδειο 

έπε- 

; ; ” . { πως 
Συνελθόντες, συσκεφαμδμοι ὤελσαν. ἤ Συµββάντες, εἷς 

7ο Τί ημιαρτε Τη Τόἀ. αἆ ςεπο]ίοἨ 
Ρ; εοεδέῃς μ2εε αἀπεξιθραπτατ Ρο ψοςξΙΗ 
πάθμε. πεὸς δὲ τί ἥκαρτεν ὁ Οἰδίσᾶς κ, τ. λ. 

το [επι Ορ. Άι οριίπε: Πρες ὃἳ 
σὰς ψνχης (ῇ6 Μ[ ) νεσὸ,] Τί ἠωαρτ 6 Οἵ 
ὄίτες. ----- «Ὀϊνειβπαπι α Ρποί δοξο” 
Γομ (εἰαυχί, 

74 Φυλώτση] δειρίεται, ηὶ [ἱ]οτ, Φν- 

λώττωσει 

{ 
ι 

74 Ὅσα Λαΐῳ συεβγ] Λι. 004. ὅτι Λαῖῳ 
πολλὰ σνέβη δω Πέλοπος ἀρώς. νυ]ραϊα ΡΓΊΘ- 
βαπτ. Γασι Γεαπαπεατ Πῖηε ἀε[ετίρία, φιῖ- 
υξσσίη. ἱαπσαπίας Ῥτοσίπια», Άλλος, ὅτος ὁ 
τόπος ἅς, 

ὧ5 Αλλήλοις ὑπεχόρησω ] Άις. 0ο, ἆλ- 
Ἀήλκς ὑτεν. Δοτδεπάμπι Εοτβίαῃ: εἰ γὰρ 
ἀλλήλοις συχάόρισαν ἔνιαν: ὃ, αρ ἐνιαντὸν ὦ 

χω, ΙΜΟΣ ἰάεπ Οοάεακ εκηἰδεί» πώντως 

5 
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ἐπεφὲρέ ο ὁ ρλυνείκης, δεῖ ἓ ν εἰδέναι, ἔπ α ορ πᾶσι συμφωνᾶ ὁ Πολυνεκους εἰς ας- 
γΦ. ἄφιξις, Φερεκύδης 39 ὀκβεβλήως Ἡ Πολυνείκίω Φησὶ μη βως Ἔλιανικς- δὲ 
ἠσορεῖ , 79 κωτοὶ συνδήκας αὐτὸν συγχωρῆσει τίω (βασιλείαν ᾿Επεοκλεῖ .. λέγων αχρεσιν 

αὐτῷ ππερθεῖναι 3 Ἐπεοκλῆ, εἰ εέλοιτο τω [βασιλείων ἔχειν, ἡ τὸ µοΌ. Ἡ γρημά- 

πων λαβεῖν, ὁ ἕτεραν πολι οἰκεῖν ' Ὢ δὲ, λαβόντω αὶ ὅρωμον, ὶ ὃ γετάᾶνω Αρασνίας 
ἄνα χωρῖσιι εἰς Αγθ-., κθλνωήδ- ᾧ μέρες τί) βσιλείκν Οἰλποδος 77 ο ο κχωρῆ- 

σαι ὧν } μδὸ όρμον Αφροδίτη, ὃ ἓξ χιτώνα 75 αὐτῇ Άθηνα ἐχαρλσατο, 7 ἃ ὸ 

δέδωκε τῇ θυρα]οὰ ᾿ΑδοοςΘ» ᾿Αεγίς ὃν Εὐθαπίδη; ταῖς δύο ἑτρλαις ἐχρίσμτο, ἐο- 
παῖῦθα μυ τῇ «ερεκυδου, ὕθτρον δὲ τῇ Ἑλιανίκη ᾿ ὁ μὲν Εὐδλπίδης ὃ ᾿Επεοκλέα, Ἰ- ὁ δὲ 
Σοφυκλῆς Ὑ Πολυνείκίω μείζονα οἶδεν ἐν Οἱ λποδι. 

} τὸν νεώτερν ] Καπὸ μὲν Εὐθαπίδην νεώτερΌ. Πολυνείκης Ἐτεοκλέης, ὡς δὲ Σο- 
«φοκλῆς ἐν Οἰθίποδ λέγει πεεσΏυτε(θ». ἔχων μὲν τν ὃ ορχῆς ἐξεσίαν } τετα [ιεζνον 

«χρόνον, αὶ παᾶλιν ππέρθιχωθήσκό ᾿Ετεοκλε, αποτηθεὶς δὲ πι ὀκείνε ὡς ἐπὶ ]οῖς Ἶπις 
λ]υτἠσομένν. Τ 

σᾳ .. Επεὶ δ ἐπὶ ζυγοῖς ] Απο ὃ τιµῆς }ὶ κα θέλρας δηλοῖ τίω Βασιλείαν. 
ΤΕΕ » πι κ.α μμ Τε β . ων 

Καρέζη ορχήε ] Ανν ᾧ ἐτή Ἡ βασιλείας, µετενγνοχιε δὲ δντο Ἔ κυβερνητᾶν, ποιί- 
΄ 

2ῷ τὰ ἐπιτήδεια ἐποιεῖτο Πολυτείνη:' {οηδῖ Ρο- 

αῖῖ ἐπορίζετο" [εὰ αἲι ναὶραίαπι νειρίῖπιρίο- 
Φὶα5 αςςσε( Τε ἀπεφέρετο. . 

76 Κατὰ συἈήκας αὐτὸν συγ.. ] Λιβ. 
4.0, Φερεκύδης δὲ (Υ. μὺ ) ἐκβερλῆσθαι Φ1- 
σὶ μετὰ βίως' Ἑλλήνικες δὲ ἑπορεῖ» κωτὰ ὅυν- 
Ὀήκην αὐτὸ» (Πο Ῥατπε/. εἰἶαιῃ ρο[αεταῖ ρτο 
αὐτῷ) παξσχωῖσαι τν ξωσιλείαν ᾿Ετεοκλεῖ, 

τις Κπμιίης ατα οἆ Ραι[απ. Ρ. 712. 
77 Παρμαχωρίσαι] Κεπιαπ εχ Αιρ. 

Όσα, ρτΟο πε χωρῆσαι. Ἐταεροβιίο «ορεῃ- 
«Ἠϊαξτα ἀεμεπετανεταί {η π5. Θ1παε Ρτοσί- 
πηα ΡΙαεςσἀιιπε Πε πιεπὰοίε [εηρία Οοάες 
εχμίρεθας: τὸν δὲ λωβόντα τὸν χιτῶνοο τὸν Ὁρ- 

µον ᾽Αρμοίας ο, ε,. Α. κρήωιτως δὲ τες τὴν 
βασιλεία» Οἰδίποδος παραχωρήσωι. 

78 Αὐτῇ ἐχαρίδατο] Ὡς Αιρ. ΌὉοά. Ρίο: 
ἀἩτ αὐτῇ ἀποίτοοπεπιααε (αβΗ] ὍΌμαε 
Ὅταεεεα,ιπὲ ἀεάϊ ορειαπι αἲ εκρτῖπιεγαπτυς 
αἆ πιεπίεη 1κοε]]επεῖς υπ, Ρειτί Πε[[ε- 
Πἰπσῖέ, 84 Ποστ. δἱς, 1.. 1Ψ, Ρ. 309. 62. 
Ἠπης ἵπ πποάμπι Πα ναἱβαδαπιώτ: ὦ» τὸν 
μὲν ὅρμωον ᾽Αϕροδίτή, τὸν ὃὲ χιτῶνω ᾿Αθηνᾷ ἐ- 
λαιίσατο, πα ν ο. 

7ο Α οὐ ὄέλωκε τῇ Ἀυγατρὶ Αδρωσος ᾿Αρ- 
σε] Βαγπε[ίαπα νειυβίοτες Τά4, εσΏῖ 
δεπι; ᾧ ὁὶ ὄέλωκε τῇ θυγατρὶ "Άδλασςος Αρ 
γείω' ΜΙ, Άιρ. ὃ κὁ δ. τοίηπα οβάσπι βατ. 
φιες, Ἰεέοτε 1οΏ πιοπίίο, Πο ία πηιιτᾶ- 

πιν 

νεταί , ὁ ὁ δέδωκε τν Θόγωτρα Ἄλρεσες 
᾿Αργείαν' ΕΛ4ΕΠΙ, πα νοςε οπ]ἁεπι θόγωτρα 
πιμιαία, τεσερεταῦ! Ρἱετ ἃ Κἰπσ. πες 
υπίας οπία πἰ(εῦσηίαΓ απδογίταις Βαγπεβίν 
ουος Πὼωτί νετετες ρταεθεδαπιε[βιπεπάαπι 
ὑπαϊεανϊ: πίτα Εταάἰά[ε Εειἰαηίσιις ἀϊνετ. 
ΠΠΙπιο πποᾶο:, α παπι Γεςειπηῖ αἲῖ : πουμε 
απτεπι Αάτα[Πυς α Ῥοϊγηϊσς ἁεσβρτῃ ῥὲ- 
Ῥίωη ὃς πιομῖε ΡΠΙΙΠΠΙΑ Ααρίκε ἀομαῖτο 
αασε ( ἀείπεερς τερειίία }) Τωτοιί οστις [ιαξ 
ἑααϊεατ ἸοηΡΏγίαε ἀεάί[ο. Ώυπι επίπι Ηὰ4 
ρατιςς Ρο]γπίοί Ρετίοιςε εἰοσπασες Αάῑς- 
Ώιη πεπιομβηῖ Ποππυ]Πί: γίὰ, Τ{οΙδη, ἵῃ 
δορὴ. Ἔ]εο. ν. 849. ἅ Ἠγοσῖπ. ΓοἈ, Ἐσχττ. 
Ουοά {Π Εοταη εττανίε Πέραχτατοτ απτίηαης, 
Ε/Τοτ ἶς πο εί επεπάαηάμς, 

Ώο “Ὁ ὃ Σοφοκλη:] Οσά, ἵπ σο]. γ.9ύΤ. 
Τὸν πιόσ»ε γερηλέντα Πολυνείκην ΕΥ 0710 Ιαεγ- 
πο ῥγίωα[]ε «εναν Ἠέροε]ετ ὁ νεάζων κὃ χρό» 
ρω µνείων γεγώς δεµο[εβες: τὸ -Χ παρώκει- 
ται, ὅτι πρεσθύτερον Φησὶ τὸν Πολυνείκη, Ψ. 

1418. εοπΠΕςταίΗΓ, Πνε Βαγελίς αἲ «ηΙὲ 
ΤΗΕῦ. τ. 198. δίς πα Ιεσυπίατ ἵπ Αιξ. 
004, ὅ9εν ὁ Εὐριπίδης ταῖς δυο ᾿ργείαις (ρα.- 
ἰο ἁπῖε Ρο[αεται Πρταηὰς Αεγεω)) ἐχμίσω. 
το, ο, µ. τ, Φερεκυδᾶς" ὕςερ ὃὲ τῇ Ἑλλανί- 
κ. Ἐττσαν τὸ νεώτερν ] Ὁ μὲν Εὐριπίδης 
τὲν Ἑτεολλέα  ὁ δὲ Σοφοκλῆς κ.τ λ. 9(ῇΟ, 

κ Ῥατοςς. [ασιὶς- σατικηιης, 
ας. β1 
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ν 

σι πιο ακτι; Α 
Ν 

πιν ἐσι ὃν τὸ πως Ὁιωήρω Ζευς ὑφαζυγθ». ἐπὶ Ἀ ὃ ὑψίσε ζυγεῦ καδίώμθ. ὡς .. 
βερήτης ὴ' .. ποέντως φέρει ποὺ οἴακας: 

{ Ἐπὶ ζωγᾶς ] Ίνγὸς κυρίως ἐπὶ Ἔ κυβερνητῶν, ἐν ᾧ καθήµλωοι Ίά ἱς:ω: µέπεχεί- 
ομά κατογρησικῶς δὲ κο ἐπὶ ἄλλης ερασίας Ἰεῶσο φαί. [ 

ς { Μεθηπετεω θμνων ] Μεθικῶ Ίψ αἳ καδρας, ἔγαν ἐν ἕτέρῳ ὁ καθέθορς- 
ππω ον ων ἰσῶ. καὺ μεῶπεμαι ἐ ἐγω θρέ» ἕκ. ὠσό σν(ῶ». 1 

στ 77 κ, ἐ6” ] ̓Επιλαμμθρ]α. λεέπει δὲ ὃ καὴ. 

7ο5 3 ᾽Ασπιδ Ἴ αντ ὁ φραᾳτόύµα. τα 

ὃι Ὕπίασονδον μρλεν | Μετ απονδών 3 Φιλίας. 
δα Πρλν ψαϊῖσαι ] ἸΑψαρᾶ πιλει, πελν δ πέλεμιον συγκροτηθήναι. 
4 Ναίων πτύχας ] 5. Αν ὁ οἰκρωρείας. ἐὰν μδο ἄπε ὃ πτοξ, πτόχας: ἐν δὲ - 

ὃση πτυχὴ» πτυχας 
δ6 Εἰ σοφὶς πέφυκεν ] ̓ Επειδν Ἔ Ἐ ὀεσεθῶν ἐπίσκοπ(θ». 

885 Ὢ κλενὲν ] Οωηθακῷ ζέλῳ να. λε Εὐραπίδης ᾽Ανπιγόνίω ἴδειν τὸ πάτωμα. 
ὥασεο λα. Ἑλένίιω ἐπείησε΄ Ὁλὴν ὅσον ὀπείνη μδὲ τῷ Πρλάμῳ δένει τα ὦ σρο:τ. 

μαῖς 
Ωω κλενὸν οὔκθις | | 

3 Ὁ Ἴρκασης Ὑτερελκθ 

ν “Ανγένη δὲ -ὁ ὁ µποωδα γαλ ὀηγεῖε, 

Ἡ ἅ ὀράμαίθ” ο. ὄνταν ο ἰγωνισπκωτέρφε φίνεῴιε' ποὶ 
αἱ εἶσε» ὁ "3 | ἔνεκεν ὃ θεάτεν ἑ ὀκτέταται ή δὲ ἔξοδθ» δ παρ 

σενα, εἰκὼν ἐπ δ Ὁμηρακτο τειχεσµαπίας Ὁ) Ἑλένης, ἐκ ἐλαντίμν ἐπᾶῖ 3 2υνή τῷ: 
γέθοντ δείκνυσι. ὀιδαάσκει δὲ σέζεδον παρενν 1 ονέοῦς κατ ἐπιτεοπὴν μὲ μητρός, πτειδα-- 
γωγίαν δὲ τροφέως» λείας τε µη τοχέσης ἐπειλεύσης τίω ἔξαδον. 

"Άλως. 5 Εὐδοικήϐ» ἂν ἡ 

8Ι Πάντως φῴει τὰς οἴμκαε Ἰ ΟππΙΠο δι. 

Ῥέγπηεμία Μεπεί: πάντω: εκ. Εάά. τερειϊταίη : 
Ῥαγπε[ίώςς φπεπι υδίααε ἀπεσπι Ρ{ο/ης ἃ 
Κῦ πρ τις [εουπητήτ, Ρο[Πεταῖ, πάντας Φέ θρε 
τὲς οἰχκας' ΩυαΠ νετο ἴοι πΙπιοτο Γηετίπε 1η 
υμα πανί, ευδειπαευία: ἆπο ΒΙΠΕ, απία 
Σ υςσας- πιειἰπεταϊ τῶν φηδκλίω», 
{αςρε. Γαἱτ οιεπβη ; ἵηα Ῥῆ Πομαιοιῖς Ῥιο- 
1ειπαεῖ ,αὖς τισσαραµρ]τήζης» ος οπαίπος 

παυεῦαι. δίτρωρες ΕΓΑΐ 20 δέπρυιωτος, 3ἴθις αἰἰ- 
ο πη]βσα, Ἰδοβτα Πο Ἱερεραπιις ἵπ Αιρ. 
ζ6οἆ, ἐπέ γ. τ. υ. 6, κ2θημιειο 5 κωβεργετες 

περιφέρει τὰς οἵωχας. Ἠῖπς αἆ Ἱπίείωπι οτίας 
Ἐωηριὰςϊ ο παρόλη αεςθΠετιπι οἶίπι νη]- 
βα:ἳ5. 

8- ᾿Αντὶ τᾶ ἀκρωρεέκς ] Ἡλες ες Δας. 
00. νυ]ραιἶς απιεῆσῖ; πεσεΠς ποπ ο, 
ο, υίεηπαυε ἰάέπι Πάαπι σαἷε. Έπιρετ 
ἱράϊοςτη, 

84 Ἡ τὸ ἠάμωτος ὃ.] Ἱῃ Ληρ. ϱοἆ, Ρτο 

πἰπια. πες. (Εαμευαπτατ. θεμοΙίνη ἱμ. νες. 

α ΠΙ]ῖ5. 

Αντιγόνης εξοδ(θ» κπλῶς δὲ τω βασιλικήν περρέ- 

γον 

{πι 84. ΠΜΙΠΗ εοταπ Βαδεσαι [δει ορ» 
εἶπας, ο πας Ιαροσαπιυτ ἵω Ε44, ἰθῖς Ἱπῖει- 
[ειῖα»- πεαμα Περίαιη αὐἲ ΡαταρΏτα[ς αὐῖ- 
Φελο]ία 4 ππειτο, µας ἀεῦεπιας ΟΥ 51η». 
ππαιἰοίςτεςεητῖοσῖριας, ἴπ 1ἱο Οοἁϊςς οοπι-- 
Ρατουί, 

84 Ἔνενεν τᾶ Όεαῖρς ] δἷε Διςσ ορ, Ρτο’ 

νυ]ρα:ἶς- ἕνεκα τᾶ «εατ»' ραυ]ο ροὲ ἰη Πο: 
µετρεταπι (ετῖ Ῥεῦστα τς ὋὉμηρικήα εικαποῖ-ς 
Ἰπεειίης ΜΜ, παιδαγωγίᾳ δὲ τροβίως' ηποά: 

νυ]σαιο ποπ εξ ἀεῖειῖας. δοᾖοἰ, 
δορι Οεά, Την. γ. 3213 αἱ τοιατται ἕν- 
τη κεητιεαὶ εἰσὶ τᾶ Θεώτρα, αἲς πλεο-- 
ρόζει Ἑέμπίδης, ΟΠΕ. ὁσ]ο]. ἵπ Ηἱρροὶ. ν.. 
5.3, 

ὃς Εὐλοίκητες 1 Α Βαγη2/Τ0 Ῥοβέπη πιο 
εὐονκής" δοηϊρίοταί Εοτίε Εταππιαιΐσις: Εὖ- 
διώκηταν ἡ της "Αντιγόνης ἔξαδος. Ηπὲες ἵη ΔΡ. 

0σἀ. µοῦ θχ[απε, ἵπ πο (εᾳπεπεῖα ᾗε 6’ 
ΡΙΙΤ: Καλᾶς Φησὶ την βασιληη; πο. Φιν οὐ) 

γ, Φ.-α. ὁ, δ,τ. γσ κι, τ, οὐχ ἀσκόπως ἅο. 



Ἑπσ ταις δοαςνΝ πας απ ΑΣ, 23 

φον ὰ 2ονάκεε Φυλώτ]νσι» α΄ ὁ Α[ τὸ 21ος σώφρων 2 Φφόμμθ». τοιγα ήν σὔνα 

ἀσμέπτως μετ αὐτής ἔξεισιν , ἀλν ἐρημίαν ο θηφιλάξι». ἐεόμιζε Ἀ Αν) ὃὶ πάσης 
πόλέως κνδυνον, δεῖν τω ὃ κόρης ὃν μέλεοῦς ποιεῖν Φωτεξίαν. 

σος Ἀνηρες ἔριατν ] ὥ ΑηρεΦ» τὸ ὀνηλκον ω Ὀπσερκείμλμον ῳ ώσερκων' τὸ οἷ- 

«εχουν Ἔ «ὑσερώων ́  οἷον δύο» Διηρες) ὡς μόνον, Μονηρες᾽ «τὸ ὃ ος » κατοὲ δνο ἔσης 
ὀροφής. 

δὲ Αήρε τὸ ὀγερὸν, οἷον ὑπαίθρλον. 

Κωτοα ρησνκώτερον δὲ, κάν τριόροφ(ὃ» ) ᾗ ῃ κάν πολυσεγ(θ»» ὅτως λέγεται. ος 

Μή 1. πολιτῶν | Ταυτα καζεμηκανᾶοθι Φασὶ 3 τ Εὐσαπιδην. ἵνω πεν μπδροηας 

ψισὴν στὸ ὃ Ὁ Ιοκώσης σβοσωπν μεζασκόίαίση΄ δὸ συνεσιφαώνεζφι αὐιῷ Α ἠρόην 

αλλ ὕσερον. ἡ οἰμθνομικῶς δὲ ὁ πητής, Φησὶν αὐτὸν ἆ πεσέλθαι εἰς τὸ Σοα]έπεδο, όπως 

«Ὅλογον ἔ ἔχη Φείφασι ὦ ἐ ἔπεγώσκεην ἄπαιπως, 
ᾖ Φανποζεται ]. Ὁραφικὸν, ἀντη ἃ Μσοάκατικᾶ, ὡς παρ Ὁμήρω ---- Ἡ εἰλομην' αἲν- 

ἳ ὃ εἰδώμδο. Εἰδὼς Ἴ ἀντὶ ᾷ γεγνώσκων, 

94. Τ Κάμοὶ μν ἔλθη Φφαῦλθ» | Εἰ Φά9 πο ἐλεήσαίο Ανγόνίω» ἐμέμφαῖο μῇὸ 
ποὺ τῷ ποιδογωγῷ ». δν) ἐλάλασον δέλω συγχάνουτ, κείνη δὲ ὡς ώς ἅτε ἄνασ- 
ση ὧπεν ἂν ὁ ποιδαγωγὸς εἰς ἑριωτὸν μὺ . πάμε ἔλθη Φ’ Όλο» Ψ:γΦ- ὡς δέλω, ᾱ- 

πεσιωπήσε δὲ τὸ » σον δὲ ἔλδη μέ έγας, ὡς ἄναοση, κοὺ ἆἲ βύπε μοέοθς τ, 
ος 3 Σοὶ ὃ᾽ ας ἀἰνάοσῃ ] Ἠγεν ἀνολλότρλον ο 

1“. 

τὸ αξίωμα τὸ σὺν. ἆ 

08 Ἐν θενὸ’ ὀκεῖσε ] ̓ απὸ Ἐ ἐνταῦθο ἀπεῖσε, καὶ Ὑστο Ἐν ἀπεῖσε δόσρο. 

1οο Κιδρν πτελαιο)ν κλίµακ) ] 5 Δια ἃ, Κέδρ παλαιαν κλίμµοκω, λεληβότως 

ἃ σλῶτεν 3 (βασιλείων ππρσησιν, ὅπα 2 κεδρίνῖωων πω κλίμακα Φησι, 

αΟΙ ., Ἴσμη 'Σ] ᾿Ισμηνὸς , ποτοιμιὲς Θηβῶν ὅθεν καὶ Ισμήνιθ» ὁ Απόζιων ο ὅπ 
22 . » 

22 ὀν αὐτῷ πιµότον. 

Ὃδ Μέλεσθαι ποεῦ] Λας. ΟΌοά, δεν τὴν 
πῆς κόρης ἁμιελεῦ εὐταξία». 1π[θιῖα περα[ίο- 
πε, οαπι ἰίΠε [γί]αρα Ριαεοθάεης, οοΠ]: 
βοπάυπη ατβίτος: εὁ δεν τὴν τῆς κόρης οἐ μιελεῖ- 
σαι εὐταξίαν, 

87 Δηρες] Ραμεῖς πππίαής μάθε, Ρτουξ 
«ται ἴπ Αιρ. 0ο. ρτοά[Γ αἀποίαίος ομ/ι18 
Ρηπια Γορίςπι νοςαῦμ]α ἀεεταπὶ ἵη Ρά4. ἰπ 
ααίῖδυς Πο Ἱερεῦαιη: Δήρες τὸ δίσεγον ὑπε- 
φον 5 ὡς µόνον μον τρες : Δύο διῄνες, ἀπὸ τᾶ δὶς 
3 δύο: (ΝήΠς. ἵη ποιίδ κατὰ δύω οππίραυας) 
ἄσης της ἀροφῆς, μπες 0οὐ. Δυς. εΏοτεῦαϊ 
ἁαρτανα Ώπια, ἀπὸ τῶν δυσὶ |ὃ δύο ὥςε τῆς 
ὀροφι Ῥεοερὶ, ομαο ἀεῖπεερε. (μυποϊρίῆτα- 
δει, κῶν τμιό, ορθ» ή καν πολύςεγθ». Ριο 
να]ραιῖς' » κῷ ὄροῴον Ἶ κῶν πολύςεγον ἴῃ ϱ- 

Ὀ]ς ἔροφον ππεπάο[Ωιη ε[Τε νίάεται Πππςργ- 
ΞΗ1Π. αἆ Ρο. 1, 81, 69. µονόροφο Τερο- 
πεπά μη Πι[ρίσαιας.,, Ὀιείπια ταπάςια εκΠ]- 
δα οὐα]ία ΟΩοάεα ἰ]ε Ῥιαεθορας ωρα 
βαΏίυι αἀῑεέτα Ἱίτοτα, Ρῖο ἑρὸν Ρο(Ηἱ Φιερό». 

105 

Ἐ44, οἱ δὲ δῖρες κὸ δημον ὸ ὕπαιθρο, 
88 Οὐεονομε! κῶς] Νονιπῃ | ας Φεποῖϊ 2ΠΥΦ- 

ἀῑας οτάίτατ Λι. 6ο, Ἅτ΄ εἶδον εὔηκεσω 
τ)] Οἰκονεμικῶς ὁ ποιητής Φ/σιν ὅο,. Ῥτασςς- 
ἀεπιῖα ας εχηίρεὺαί: Ταῦτα μηλανῶσοιι” 
ϕ. τ. Ἐ. αρ τι σι. ὠπὸ τῆς Ἰοκώσης τῆς πρέσω 

Μετασκευώση κο δ- 

8ο Διά τᾶ,] δίο Αις. Οοᾱ. Κέγε πα- 
λαι») ] Αλλη πω τὸν πλᾶτον τὸν βασιλείών 

παρίησω ὅα, ῥῖσ νη]ραίᾶ βασιλέω τεοορὶ 
βασιλείεν " αι]σε πΈηη ια ἀεββασῖ οιεᾶ] αῑε 
πιαρπἰΠοεπτα]ῃ : Μπα! εας ἵπ  ὠεῇοι. αἁ 
Ῥβοεῃ. Υ. ὅς5, πιεπϊηίε τῶ Κωδιωείων βα- 
σιλέίων' πδὶ Μ{. βασιλιω ὨαδὈεῖί; [οἱρίετας 

Πάππ[εας, βασιλζων. Φαοά Οεἴεδειε πο. 

/εἰὑπρίο αἲ Ὠϊσάον, δἱίο. Ἑ 1, Ρ. οἵς, 4ν 
πηἰα οιοαᾶ, { αι ἰά εβ. νεπεταῖ ἵπ 
ΏΙΕΠΙΕΙΠ . ἵπ ΙΤεγαε[ίᾶαε Ὀμια η νετὺἰς 16- 
Ποπ ΙΙΠ ἐν τοῖς Δασιλείοις, Ὦ)9 βαλανείοιο" 

6ρηΕ, αᾱ ἱθπι Ἰοσυ1α 11η. ΧΙΙ, Ρ.52δ.Σ. 
Ρ, 539. Ε, 9 ΟγυΗ., ἵπ Οδ ιίΕ, ρ. 38,549. 
ὼ ο φω 



5, ὦ κι ΙΤ Α ντ 

ΤΟ Αἱργής τε νάμα ] Δίκη. κφήη Θηβῶν, πλησίον ὃ Ἰσμηνᾶ, Ὑοτεβίνκης ἀὐολ- 
α ο ο Δ αλ -- ας ’ 3 . . ! 

µαιθεῖσω. -» ὁ Ὦ σεὶ Ζ7190ν καὶ ᾽Αμϕίονα ὀμτεθεντες σὺ ἳ μητοὺς Αντιόπης, κα]: 
-ν, , ς 

τροετες ο τος 
τα αιοὰ ἃν Ν 

τω ὁ ω ἐπὶ τὸ λα ταν 

αὐτῆς μᾗν 

/ 
Ώνκόλοις:  Δίρκης, ἔβκκόλὰν αντῃ. ' αι Δ ; . - 

Ψσερον δὲ παρεδωκεν αὐτοῖς. 

ων οωσπάσαι- εἷ-δὲ γνό [9 εἴ .ω 
ας π ν ΑΠ ος ντος 3 αλομες αὐτίω «Ὅ µητεςα αντων» 

ἐφεσαντο, τίω δὲ Διρκάω «πο Ἱ' ταύρων Λέασασιν, καὶ ὁ Ίέπο-, ἔνθ- 

ἐσύρη. Δίρκή καλέποι. καὶ ὃ Ίέπφ-. κοὺ ὁ πεζεμές. 
αν ο «εἰ ] ΄ Ὃ μα ἃ {αλ -- ῃ ν ο, ” . 

103 Ὄρεγε νῦν | Πσρεχε μοι τίω χεῖρφι ἔδηγον, ἤγὰν ὀδήγει µε: ἡ ἂν ὃ ἔκ- 
/ . .. -Ὁ εἰ ’ 

πενε τ]ο) πτιλατάν σὲ χεῖςοι ἐμῖ τη ιέῳ, ἅμω πθοπιναβαινων. 

ἅ ἐπονάγων" ἡ µεταφορθ' Ἅστο ἃ Ἠλίε, καὶ 18 ὑτ(θ» εἰς Τὸ ἑψηλὸν ἕοανξ αναβκίνει. 

10ῦ. ο», Χωρλσι ὃ ἄἈχλων λέχκο. ] ̓ Αποχωβλζησι καὶ καζζ]άασεσιν ἀλιήλες εἷς- 

-4 πελειλεν. : 
ν Π 

. /΄ 3 

199 Ἰω πέτνιω ] 92 Πότιια παῖ Λωπῦς καὶ ποξότης Άρτεμι. Ὢδ περθεν(Θ» δὲ τω). 
νι . -- Ἀλ ον δν ΄ ” ’; ο.) νὰ ϱὶ ᾗ 5” κ. 

Άρτεμιν ανωκαλειτοι» ἤ ἐπειδὴ ὸ πεόϊον ἄσραπτον ἑώρφ , Ἱὸ.δὲ τ σελήνης εἴδ(θ» Ίοιᾶ- 

: κά ς ἔι ο. 
μὴν, ἐδὲν βλαβΘ: τῷ λόγω: 

τν, (ες ᾗδ τἰὼ σελήνζω αλληλερεῖζα ἡ Αρτεμις) ΑΔ] τδτο ὀκσιλητ]ομδκη σε» τίὼ- 
΄λοτεμιν ποιεῖτει 3 λόγον. εἰ δὲ ὃς εἴποι, ὁἷι καιὸν εἶχε τὸ τάντίω ἔπιβθοᾷ οὐχ. ὡς πολε»΄ 

Γτο } Καπίχα}κθν ] Αντ ὃ πεπλήρωµένο χαλκῷ ἁσλισμένων ἀνδρῶν. 
ΣΙ Άφροπτε ] 53 Τῇ ὑπερβολῇ κασατλη ἐμφαίνερ ὅλον λέγων ἀσροπτειν τὰ 

ϱ0: Οἱ γὰρ περὶ 29ου τὸ ̓Αμιϕρίοα] ἵπΤτάΙξ. 
Κιπρίί Ἱερίται ᾽Αμιϕίων γαρ τὴ Ζήβος, 188, 
ευπι τερεγίαπίασ ἵπ 0ο, Τ,εῖα. Γαεῖ]ε Ἱἰ- 
ουεῖ» 6 Βατος, Υεὶ α]ἱο Οοαϊΐσε τερει]ία: 
1οᾳ1επάϊ σερ πος ἀευπεναϊ οὐ[τετατί 
Ογαθοῖς μια πάση, σταπιηαιϊεῖς΄ετίαπχ, 
Τα οέ]ος αά «4ε[ε]ηγΙὲ ΟμοξρΏ. ν. 938. 
Ογε[έος δι ΡγΙαάες ἀῑσιηιυσ οἱ περὶ Ορέτη» ὃ 

Τυλάδη, ἵπ ελ]. αἲ θοβ]οες Οεὰ, ἴη 
Οο1. ν. 1571 Γιευείες ἅ Ροίγηῖσες, οἱ 

περὶ ᾿Ετεοκλέω ὸ Πολυνείκη». αὰ Επιτρίαὴς Ο” 
πεΠεῃ. ν. 432, ΠΠΕΠΙΟΙΑΠΙΙΙΓ οἱ περι Άγαμε 
νο ὁ ᾿Οδυσσία.ὸ Διωμλδ. Τὸ απἰθηςνί5 

Θναμηπιαεῖεῖς ΠππΙ]ία ΡυΠεητ εποϊετῖ. 
1. Ὕσερον δὶ ------- διασπάσαι.] Ἑσ πάᾶ, 

τε[αὶ: Κἰπρίήι εοτπι"Ἴοςο Ρο[αεταῖ 8 
14Γ. μετὰ ταῦτω αὐτὴ ἡ Δίρκὴ ὀργισθεἴσω ᾽Αν- 

; με ΑΕ 
σιοσή» ἔπεμψμεν αὐτὴν εὖ τάτες ὑπὸ ταύρων ᾱ- 

ραμεθησεσθαι, 0ας 1,εἷὰ, ΙΜ[. ειἴαπῃ ΡΙαΕ- 
δεῖ, Ώεεται Ρος δεβο]ίοι ἵπ Αις. : 

02 Μητέρα αὐτῶν, α, µ 5.} Ιπιαέτα ΚΙπ- 
Ρίω τεηαίει Τεῖὰ, ΤΙ. µητέρ» ἔσων αὖ- 
σῶ,,. ταύτην μὲν εἴωσανο 2 δὲ Δίκη, ὑπὸ 
τῶν ταύρων διασκασ3ἡ αι ἐπείήσων. Ρτὺ ἐδὶτ. 

«. τες δρ. ὑπὸ τῶν ταύρο. Ὁ Ιἶηα Εν 

Ἆπς. 5Ολο]ῖ, ὁ ὁ. τόπος κὴ ὁ ποταμὸςν ἵ8- 

σε- 

8ης: αὈε[επί, αἰπας ἴαιπεπ. οσπι τε]ἰηῖς- 
ἀε[οιῖθειε ποπ ριαναϊις ει Λαγλις απ - 
ολα Τηεῦ. 11. 149. Ὦε Ταιπο, 1τσεπ: 
ταριαπίθ», Γιγρίάϊἰς: εκ ΔπΙορθ: νετοα-ς- 
1οηρίπο [ετνα[α πφὶ Υ. ΧΧΣΙΣ, 7. ἰ]ας α. 
ΒΑΥΠΕΠο πο Γμίῇε τε]αία πεπιο ππἰταυίτα, - 
ηπὶ αὐἰάεπι Βαγπεβιμη πονυτίε. 

03 Πότιω παῖ Λ. κ. τ. Α, ] Ἐς Δας, 
0ο, μπες ασοεβετηπε; {εηπεῦαπτυτ η ἵρ» 
1ο Ριοχίιπα : Ὡς παρ. ένος δὲ τὴν Αρτεμιμ 

καλέ σε]ίηαα (αι νυἱραία ἀεετᾶπι ;- ΕΟΓΙΙΠΙ 
νίσε Ιεσεραντατ {εηπεπεῖα: ἡ΄ Φαυμιάζεσα τὸ 
φῶς τὸν Ἑκάτην καλεῖ, ἡ αὐτὴ γάρ ἔεν τῇ σι- 
λήνη. : 

93 Τῇ ὑπτρβολῇ ] Ἠὶς πορημ]]α ΡΓΣεΠϱΦ-- 
ὕαυτατ ἵπ Ας. Όοά, Πο [ορια : Παιδίον 
ἀεράπτει ] τὸ δοκεῖ ὥσρε.. .. . δὲ τὸ πλῆ- 
θες αὐτῶν.  Άλλως τῇ ὑπερβολῇ ἅο. οετῖ- 
ὑεράμ [οτί[αΠ:. Πεδίο ὠσμάπτει ] Τουτέςι 
δυκεῖ ἀσρώπτεω διὰ τὸ πλῆδος ὁπλιτῶ, 98θ- 

Ύμεις δοβοιίοπ εχβίῦει Μ/. ἰπίεπτωπι. Ἠυῖς 
ἴπα αιρησϊευαπιατ αἲ ν. 113: Ὅτλοις βρί- 
μον] ἐβφαντικῶς. . «ο ἠχῶνν ὥω σκοπῶν 
ἀλληγορῇ τὸν π΄λεμον. Ἠ κοµπάζω». 41π8, Π. 
ουῖς οπιοπὀαν οτί» ἴπίιςτ δεμοίῖα Ροίετῶπε 
χεροηῖ, 

ος. 

Ἐπαντελων ὃ ἀντ- 



ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΟΙΜΙΣΣΑΛΣ. η 

φεδίον, καίτει ὀλίγον μεθ» αὐτὸ κτεῖχον"οἱ πελέµισι. οἰκείως δὲ Ίὸ ἀσρώπτειν ἐνταῦ- 

δὲ, πιαντή } ἡ πῦ χάλκξ Φύσις, ὅταν τι ἐν Ἡλίῳ κινήσει αυτὲν. πῶς δὲ ἐνίᾳύὅον 
Φφισὶ κα]άχαλκον πεδίο, ὂν δὲ τεῖς ἕξης Φησὶ, 

Ασζκααπιν εἰσρώμᾗυ ᾿Αθγίων ρο/ὸν. 
ὠἈ εἱ παντες σεν λόικάστιδες. «λλ γοῦν πι(θ”» Φησὶ., Παγχαλκον ἀστην αμφ}/ 

Βροχίονι κους ζων. ἡ καὶ Ὑσπο Ἔ ἄλλων ὅσλιων καἸάχαλκον Φησὶ τὸ πεδιον, θωρήκων" 
τε, καὶ κιηµίδων, καὶ κρονῶν 

115 Ἔμβολα ] Οἱ μὲν πὺς καθετυς, οἱ δὲ τὸς σοοφεῖς. 

115, Χαλκέδεα τ' ἔμβολα] ὃν Τοὺς µοχλὲς τῷ χωλκῷ δεδεµένους. τὸ αὐτὸ 
» δὲ κοὺ κλεῖθσα. ὄ 1 : 9 τι νι ψν ή 

Ἅλως. Χαλκόδετο ἔμδολ. πι, τὰς «ροθεῖς, αλ το ἐμξωλλέοθγ τῇ ἐπῆ ὃ κδῦ. 
χωλκέδετα Ἁν ἐπεὶ χαλκῷ αν Ῥβσφήκξντεη «ἱ ομοφεῖς ἍἌἱ τὸ μὴ σεοςρλζίµλνον ἐζα- 
σθενεῖν τὸ ἔνλεν. ἆθοιῖν, Φητιν. αἱ πυλα/ καλῶς πεῖς κλεβρεις ἑθιεσμοέ αι εἰσὶ, κφὴ- 
οἱ εποφεῖς καλῶς ἐνηομόσθησαν αποὶς τὸ λαῦεον τχ ο», ὁ καὶ πες ὀτοῖς, ὁ ἐρι τὸ ἔω- 
ον ὅ ᾽Αμϕίονϐ».  Φαροήσισν 3 τεῖς κλείθ,δο, κρὶ ὦξὶ Ἑ οροφίων Φησὶ. μή στὸ 

καὶ τες οροφεῖς Ἔ υρῶν 7 ἀναδαλεῖν διμωήφοντει οἱ Αογεῖα, μὴ ἐν βαϕ ἑρμεσ: 
µλδίκς» ἅλι ὃ ἔμδιλα Φκσὶ πες καβέταςφ, πε νὸν καλΣµλωα Πτερῷ , ἅπερ ἐπ τῇ 

κατασισὈ7 ποιαδε. Θνραν κατεσκό-άσεντες ἴσην κατέ τε µ;ΚΟ- καὶ πλάτϱ τῇ πόλψ’ 

ὅ πείχες., ἔξωθεν αὐτὺς 17 χαλκᾶ πέταλα καβηλἔσιν, ὡς ἑλόχάλκον Ἡ θτροιν νομίζιρθρ 
99 παύτην ἐπένω ὃὶ θύρας ἱπῖσιν κχ, ἐδραῖαν. ΑΧ ὥσπερ κρεμαµόη) Ἑ ἃ πυλῶν 

κλεοιῤίων, καθιᾷσι ἄνωβων Ἀ κεχαλκωμύκαν θύρας» ἤ το µέχρι ᾧ ἐδάφες Φθάνχσοι 

 ἐκά- 

ϱ5 Τες μιχλὸς κ. τ. λ.] Ψιυ]ραϊῖς ες 
Ἆϊις. Οοα, ἱπιει[ετηῖ: Ρίο, 1ὁ αὐτὸ δὲ 
Ρο(ΠΤ» τὸ αὐτὸ ὃὲ ὸ κ. ΘΙ11ε ρ]ατῖπα ΓΩΤΑ 
{εοισπίατ, ρταεδοῦα! οἰἴαπι 064, οριίπιας, 

96 Καὶ τὰς ὁπὰς Ἰ ΜΠΓ, εἴἶαΠΙ: σμὸς τὸ λὰἰ- 

σον τεϊχΏ-,.ὃ τ. ο, Ιερεμάιπι ρυτὸ, πρὲς σ. 
λ. τεχθ- (κατὰ τᾶς ὁπας) ὃ έσι τὸ ἔργο Ὦ 
2λμφνθ». 

ϱἸ Αιαξαλῶ] Ῥαμ]ο απίθ εραφω; Ῥτο 
σἹοφίων, Πὶς ἐκ Αιρυῇ, 6οἀ, ἁταξαλε χ- 
οερῖ ΡΟ ἀνωκαλεν» ἵῃπ Εάά,. Βεγῃ, Ρεν 
ἅ Κἰπρη τερετῖειΙτ ἀναχαλῶν" [εά ος 8 
οοπῖεξιτα Ρο[ωεταὶ Ῥάμπεβης Δὰ νειε- 
τεππ΄ ἔοτιο [εΠριανααι ρτορίης ασοςεάεῦ.ῖ 
νη]ραιᾶ ]εξῖο ὤνακαλεν: Πουϊάεπι σεηαῖπα 
Φμετῖς ἀνακλῖναν, µήποτε κ) τὰς εμεφεῖο Ὁ 9 υρῶν 
ἀνακλῖαι δννέσονται οἱ ᾽Αεγεῖει. α)ογ1ὲ {απιιαηι 
υῃια ήπια Ιοευτῖοπα ἀῑσευατιιτ ενωκλῖναι τὴν 
Ὀύμω» οὐοὰ ἄπετως οβεποίε αἲ “τί ΠερΙ, 
Έεειεῇασ, ν. 4το. 

08 Χκλκῶ πετιλα] Γοβιήπ ος "υς΄ ριο 
«λκεσίταλα,. αὐοά ΟΤ8ςΙΙΠ ποῃ τας, 

-) θύραν ἱσῶσιν ἐχ, ἑδωῖαν ” 

60 Ταύτην ἔπωνω πἳ θύρας {τῶσω] Ἠπες. 
Ρτοει] ἀπὐίο πιεπιοία [μπε, Οία εί 
οὐίεετο, Πρηϊβεαῦυπι Ταύτη (τὴν θύραν] 
ἐχάνω ἡ θύμως ἱκῶσιν: Ιεβῖο Οοᾷἱςῖς Διρ. 
ΡΙΙΙΠΟ αἀ[ρεᾶα ρητα[! ἵάνατα νἰάστηγ; ταό» 
την δὲ την ἐπώνω ὁ θύρας" Ρτορίης οοπβάο: 
Ἱαῖα ΡΙπΙπΠΙΙ ἴηναι, Οοσῇρο, πὶ χα]ίος. 
γεπιης: ταύτη» δὲ τη γρρωτὴν ΡΙΟ ἐπί 
)» υτ ἕαπμαπι Εἷς 

ἀἰχαιίε γανωτν, τὴν πιαλλοῖς χετώλοις κωθηλαν« 
μλί ου αἴῃ Ἱππα νοσαι τὴν πεχαλνωρδκ αρ 
Ἀδραν. «εγεῖς ἰαπινάς εὐθμ αν ἵπμμαπο οα- 
Ῥἴαπι ΠΟΠ εξ, πω γανατὴ, ἀῑσετε ροϊμε- 
πε Οταπιπαιίους: Ρἰµαγοημς δ΄ Αι]. ἃτ 
Απιϊοι Ὠἱ{ετίπι΄ Ρ. 5ο. ΔΑ, ὥσπερ τὰ ψιυδέ: 
Ἄννσα α τω κήοληλα Ἑ σπινῶν, τὴ λαμωπῃί- 
τήα τὸ χρυσᾶ Ἠ) τὸ γάτωμιο μοιμιεῖτεοι μοόνο», 
η ῥμαεἴὲ, Ῥοιη. Ρ. 287. Β. ἀῑχίε τὴν γάνω- 
σι τὸ ἀγόλμω Ὁ-. Ψοσεπ γώνωσις, ουσια 
Ἠίοτομ μις ἹΠπιετρτείαας Ἅ([αὐπαΙμτΩΒ 
ΦΥ ππαελης ρο[μεται ππεῇ νΙ1. 7. οριά 
Ὃω (ακρίώη Ο1οῇ.. Μ.. ὅς 1... τερετῖε- 
Ὀ 3 τας 



26. ο πι οσα απ Α 

α ὀκάλυπτε τος Πυλθέν ὡς ἂν µηδεµίαν θπθελὴν Ὕένερο/' ἔσθ ὅτε καὶ πτυῤς Φξθσ- 
«Φερομδύς παῖς πυλκις» ἔνλίναι ἔσαις, ο πολεμίων μὲν πολιθρκέντων» τας τε πυλᾶς 
ἔκλειον, καὶ τὰ ἔμξολα καθίσαν᾿ εἰρίνης ἃ ἔσης κ] τὸ τὼς πύλας ἔσας µελάλες δναιέ- 
ρειαν παρέχειν ἓν τε τῷ κλείεῶί ὶ ἀνοίγεοθς» παύτας μλῥ εἴων οἰνεω[ω]ίως λ]τουντές 
ἑσπέρας 6 ἠρκῶντο τῷ ἐμθόλῳ, «Ἀ]θ τν» µηχανήµα]θ- αὐτὸ καβίέντς καὶ ἀνέλ- 
κονπες. ἔμζολον ὃ καλεῖ ὁωι ὃ ἄνωθεν Ὑστὸ ἃ πεέχες ἐμθάλιεοῶς ἔζωβεν Ἐ πυλῶν. χαλ- 
κόδετν Ἀ, «Δ[ τὸ δεδίοθς καὶ ἠσφαλίως χαλκῶ. 3 ὁ 3 νεο, ἆρφ αἱ πύλαι ποῖς 
κλείθροις ἠρμοσμέναι εἶσίν κφὶ τὸ χολκόδετο ἔμδολα ἕαμοσαι ποῖς Αμϕ.ονΘ» λαλνίοι ς 
ὅ τείχες ὀρλάνοις, ττει πες κπσὸ ᾽Αμϕίον» κατασκόυασθεῖσι πείχεσι» ὁ μὲν ᾖὸ 
Καάδµφ- ἕκτσε πες Θήδας, ᾿Δμϕίων 3 καὶ 7106. ἐπείχισαν. 

Εἰό Λανέος ᾽ΑμϕίοιΌ» ὀργάνοις | ̓μνὴ  ἔργος» ποε 7 μὰσικῇ γνομἔνοις' Φασὶ 
δ. ὡς Αμϕίων ὁ εἰκοδομηπέμλωθ» Θήξας» ὅτε διετό  τειχισμὸν, καὶ χεισῖν ἐχρῆτν 
σεὶς τᾶτ . δὲ ἤσαν οἱ σιωα΄μλωό αὐτῷ Ὁ οἰκοδομίας, ολια Ὁ αὐτᾶ μεσικῆς 
ἐποεῖτο το ἔργον, μέλ(θ» ἀνανρ μὴ» . καντεῦθεν τὸς λίως πινών, 3) κατασκενάζων 

ῃ , . Π ν - ε « ῶ Π / 
απ τείχη ἔλμετο ὃ πχ ἕσταπυλονς ὅσοι κα) οἱ Ὁὁ Άνρκς τους. 

Όρρανοις ] Ὀρλάνοις» ποῖς ἔργεις, ἐν ἃ ποικν]Θ» πὸ πειόµλωον. καὶ Σοφοκλής» 
Ἐκθά µελίασης κηρόπλάσον ἔρλανον, 

Φ.Α ” 
Υπ Ττᾶ Εῴγο). 

5.5 Σιωάµα ἃ ̓ Αμϕίνι καὶ 7199» κατεσκόναζετο τὸ πῖχ. ᾿Ερμῆς ἃ Ἑ λὺ- 
669 πρᾶτίθ- σὗρων ᾿Ααφίονι δεναι λέγε). 3 

ΕΠΙ Γανωτός. οπεπι ἵω {απ νειας νετδιιπι 
γανῶσαι ταπβμ]ετίπε τεσεητῖοτες εκ δι- 
αι. ἵη 1. Τ. ρ. 1258, 13. ὅ αἰϊωπάε ἀο- 
εεὺῖτ 1/. (α[αμνοπ. Απίπ, π ἄῑλη. 1, 
6, 1. 

ἰ 1 ᾿Εκώλνστε τὰς πύλας] Ἐκ Αιρ. 0ο. 
τεβἰ(ωίαπι ΡΙΟ καλύστή τὴ) θύρω" ἵη Ρὶ 
υ)ίαιΙΕ τὴν πύλην νεὶ τὰς πύλως, ὃς τη» 3 ύρων 
ἀ[οειπίε: ἡὁ κάθε]θ». πεπιρε Ὄέρα. ἱερεῦαῖ 
πὰς πύλας. Ῥλυ]ο Ρο νοευ]απ ὁ νιραιῖς 
ἀπιετ[ετιῖ5 ἀείπεερς Ύουςς σας μεγώλας» 
οκ εοἠεπ 6004, Ρειῖτας. 

9 Ὁ δενᾶς] Ωμαε Πῖμο (εᾳππίΗτ α τ8- 

οαηιῖοτί {ππι αἀίεᾶα, αἴηιιο οἀςο αὈ[απε 
αὐ ορτίπιο Οοάϊσε, Ἠπες (απίμΙΏ ρο[ξ νο- 
σεῖη χαλκῷ ΡΙΔεβετευϊε: Κόδωθ- ᾧ Ἐετισε 
Ξὰς Άκρας. ᾽Αμϕ.ω) δε κὸ 2749” ἐτείχισαν. 

3 ἠχσιμη] Μ{. Γ.εἷα, μεσιμᾶς" Πίης ας 

εου]άαα Π]οχ ἰπισιϊεεί: [ο Βμεπι νοευίαπι 
ὃ Μεᾶίο οε]ο]ῖο Ἱεξεπάμπι νἰάείις, ἆλ- 
λὰ Ἅ]ὰ Ὁἳ αὐτᾶ μεσικῆς, 

Δ. Σοφοκλῆς, Ἐεθᾶ μ.] Ψετίας δορ]οοἰἰς 
« Ρο]γίάο ευπι νἱεϊηϊς Ιασίατ ἵη Ποσοετριῖς 
Οτο Ρ. 199, ααἱπαῦς γει[ι εοπ!ίπωο» - 

τοι. 
ἱπὕεπεται γοίως αραιά (1εηι. «41εν. 5ΙΤΟΙΗ. 
1ν. Ῥ. 565, 566. ε Ροὶγῖάο ρειῖτος α Ροτ- 
2]Ωτίο ἀἰδίοειαι πε Απ. 11 4. το. νἱά, 
Τ]9πι. (6αἴαΚεΥ, ΑΛ. Μ. Σ. 6, ΣΕΝΤΙΙ. εἶτσα 
Άποπι. Ἰοβτα ἱερυπίατ αριά 612. ὃς Ρογ- 
Ρ/ή/. τὸ ποικιλὠτ]ον Ἐανθης (Ἐκέης Ροβ]ηγ.) 
µελίοσης κηρόπλωτον ἔςγανον []ανέπς αρῖς Οιωά 
μπιλεήΓογηιε [εκ ῖὲ ε εετῖς ο/ 19. Ξ4θᾶ µελίσ- 
ση: Ῥο[ηϊΠε Φορἠσεῖενι ατοϊτοτ: Ιΐσοι αἱ 
Γεηβ[ενίπι Έ5ῑς μιελίοσης" Ππτίρίάρς 1ρΡἱ6. 
Ταὐγ, ν. 634. ἀ θεμέῤῥῥον γών 5» Ἐμίῆς µε- 

λίοσης, «4ιἰῥήαπες αριὰ «41Πεπ, Χ, Ρ. 499. 
Ἐπθης µνελίοσης τώµιασε, 

5 Συύμα] Ἠπεε αοεεῄεταπε ϱ Ἰμείά, 
Ρτίοιῖοις Πς Γεηῖριῖς [απίεξα: ὌὉλγωνα λέγᾷ 
τα ἔργα, Ἆσι ὃ ποιδ]θ» τὸ πο:ὀρδνον, ὧς ἔχφ 

α τὸ ὁ Ῥοφοκλέᾶς, Ξ. µν, η. α. Σνιώιωα δὲ Α. 
ἅς. Οιιοὰ Νίο ἀῑείατ, Απιρηϊοπὶ ἀεάΠΠε 
Ίγταπι Μετειῖάς, ἴταβίάεται Εοτίαη «4μεῖ- 
πιεπίάας αριά δε]ο]. «4βο]ίοα. Ἠμοα. 1, 
741. τὴν λύρων θοῦναι" ᾽Αμϕώνι ὑρ Ἔρωξ, 
ΠαΠΙ ὑπὸ Μαεσῶ, 1ρᾷ ἀοίαπι Ρ/ογευγά[ς θα 
{επιοηία υίάεπι πιειποταῖα. 

6 Άν: 

ο. 
οι ο ὃν ας ο το. του... 

νο. 

5 ο 

σον 

ο... 



ΕεΓΣσΣ τας ΦΣοτςΙτςΣα Σ. 7 

1949 Δοχαγὸς, ὦ δέσποινω] ὁ Δοχαγὸς λέγε ὁ παξίαρχθ», ες Ἡ ἑπτο. 
29 λοχαγῶν. 2 

” Ἑπταά Γλοχαγοὶ ὤ---. ἐφ ἑπτα πύλάις " 
ον. Σοφοκλής ἐν Αντόν. αν 

194 4 Τίς, 1. τὸ Τις ἕηπὶ τὸ ὄνομιω" πο ἃ Πέθεν 3 τόπον. 
τού Οὖτες Μυκήναχος 

Χλνκίωατος ἓν ἔσν, οἶκεῖ 3 αθι Ἐ 

127 Ανημῶς Ἱὶ ̓Απὸ μέρες τὸ Αρ». 
πανε Λερναῖα ] “Φτομέδων ἄναξ ὀνομαζεην Μνκίωαῖος μὴν 

7 0) νεώτεροι τι) αὐτὸ Μυκήνίω καὶ Αεγθ». Φασί, 
Αέρίω» Ἡ ἐν Μυκίων πηγών ὁ ἐσι ἐν Αργά. 

Δέρη 3 πέλις καὶ ο. τᾶ ̓Αεγες, 
πο κος, οἳ- 

κε  Λερναῖω ναµαζ, αντ ὃ αθὶ τὸ εμας Ὁ Λέριης, 
12δ Γαῦρο»] Ἐπηρμείθ- τῷ σωμα], 

δες ὁ ψυχῆς 
Ὀ Ας τᾶ αἡμαῖθ- ἐμφανίζων τὲ αὐθ- 

..ο . Γηβρέτρ] Ὅπι ὃσε 214 οἱ Γίγαντες οἰνεφύησαν., ὡς ὁ μις» ἔχα Ἅ Ἑλ- 

λίάων. 

.. ᾽Απρωπὸς ] "Ἀπεροειδής τὸ σῶμω» καὶ ο ἐσθητου γεαατι. 

Ως τὸ Φ: θερὸν αὐτῷ νά ἴσως ἂν κ9ὶ αὐτὲς καντάσικτον 

Σ τὰς 2 γα; 
ά  πανοπλίων, τὸ ο] 

ὄξτον γροτετῷ γωνίε ω ας μπλέσιθ». Δι μίσν ἣ τὸ ἀρερωτὲς νι κε Σηλῶση Θελων 

τὸ ἔωμα λαμπρὲν ἔχονός ὁμοίως αἰσέεα- ο 

19ἱ Ἀ. Ἐν γθοφαῖσω | γεν ἐν τῷ  πύπῳ κὸὺ χασφατηθι ο σθοσαπα.. ἡ τση 
΄ 

ὁπλων ΚθΤοισιη. 29 κοὺ ποικίλα, παντ᾽ εἶχεν. ὃ καὶ κρεῖτ]ον, Οὐδεὶς 2ὸ ἡἠδωύω]ᾳ. 
ωχ οσθυσώωπε τέτὰ μορφίω 9εάσκφθς, ἐσκόύοισμένκ ποῖς όπλοις. 

Άλως, ᾽Αρεροειδὴς ὃ κά τοῖς γθαφαῖς θδασπιδ», εἰσι }ὸ κωτοίσηντα το όλον, 
194 ΑΦ: ἆλιθ- | ὁ Θαυμασις ὁ ἀναδγλασιασμές, 
136 "Αρη οι Αἰτωλὸν] Ὡς ἔχοιο» αὐτέ ὃ ἀσπιδθ- ὃ αθὶ ὃ σνὺς πόλεμοι 

Κολίμαχθ-, 
3 / 

19 Ἐίμι τε ς Καλυλῶνθ», γω ο Αἰτωλὸν ρα: 

πιὲς 3 Αρ ο. πλ ων καποισκός’ ἵω. 9ελὰ εἰπεῖν, ὅπ ἐ[χωθως καθωπλιετ. ὡς οἳ 

πιο ος τὸ ἢ τρνον, αντι ᾗ όλη σό 'μα](ο» ἐπιν. οἱ ἢ Χ "' Ἡ πελεµίων Ορηθυμίων", 

κο) Ἐ Όρησήμην, ὡς. Ἑ Αἰτωλῶν ἆθλροι ας 

6 Λοχαγὲς ἁςο.] Μπ Αιρ. 0ο. Ποταπι; 
Ιόσο πί! εται ἵη Εάά, πίβ, Ἰλεχαγ)ε] Τα- 
ξἴκρχ 8», ἡγεών ΚΧ Ἠπες ποφαε Κἰπρέης: 
οπηϊ(οταῖ, δορυεΙέ- νοι[ας ε[ Απϊροπεδ 
τς, 

7 Οἵ νεώτεροι ἅς ] δε Ἠπες φπἱάσπι {παπα 
ἵη ἘκΙΠοπειῃ: οχ-. αἰῑῖς τεσερῖε Κρέμες: 
πιπς. νε]ραῖα, Ρτους εΓαπῖ ΙΠ Δπς. Ου. 

8 Τὲς γίγωας] Ἠαιο 5119 αἆ ἴβα, 
Διά µεσκ" Κἰνεῖης ἵπ Εάά. τεἰοιθιιξ, ἴτ 
Γης (εοεμά αι οτί: αρῖς τὸ Φμεειὸν ὠντῶν' 
γμάφέσε, 

190) 

5 Θαυμαςὸ:] Οοτηήρεπά πι, ανρκσι- 
κὸς ὁ ἆ, 

1ο Εἶωι] ῬοΠίπι ρτο- «μὴ. (εουπ]μππ) 
[επιεπίίαιι ΄Βεπι]εῖ πά Ον Έναριπο. 
εαΧντι Ροιηῖε νετίις ἵπ ΕΗεναίο [εάεπη ἶ 
ψεπίτας- ποθῖῖ παπιη8 νεπατῖοπὶ Τηοίοι: 

Ἰπτετβαῖε : ο κωὶ ορενι 61109”. φηαυΐστ 
Λ4:Ιεαστοη Μα[ογεξ, ο εέεα [ιῤῥίες βεη(ε 
Ρτεςθ. --------- ος ες Ἀυς. 0ο, κατασμέυνν 

τεεορί ᾽ ΕΤο σκυν. 

1! Τῶν πολερων] Οαπιαῖὶς 
ταί. .οΡίΠοΓ,,  πολεµικ2». ορ ὁοιἱριυΓςΗχὶ 

αλα». 

ας (εὗρις-- 



Σ Χ ο φαν Α ἵ Ἀ 

π 50 ν Ὁμόαμ ο» ] Ὥφειλεν ζλε λέγεν Σύαµθμθ», σοι ως Χ λόγον σθὲς Φ. 

Πολυ τί 

αὖ ον. ἡ 

ὁ ὃ ὁ αὐτωδέλφης Ὁ γιωαικὸς αὖτε ανὴρ δῆλον ὅτι σὺαμθκΟ» αὖ - 

νὰ 4 [ στ . 

| Άλως ] ο. "Αδρωσθ” εἰκὲ Ἄνλαπρος ὃνο" καὶ Ἐ μὲν µίων Ἡ Αρείαν εἶχεν ὃ κ : ως 1 ΄ ε μας 
ον Πολινείμης Ἐ οἱ ἕτεραν ὁ Τυδόςς, γεν Ἰ. Διπυλίω. αν Ὀμέραμίδ-  ἄντι 

συμο(θ». οὖςκ 
Ἡ - Ν ν / Μ ω / , 

σὺ ὁμξ κο) Ὀπήσις ἄνδρα τε κοὶ γυναικα δ σιωἁσίας μετέχει. 
ἐγάμά 3 Ἀηῤπυλίω ὁ Τυδόῦς, ὁ ἃ Πολιωείκης Ἡ ᾿Αργέέα». 

14ο Ὡς ὤλλόχρως ] Ίσως ὅτι ἐξηλλαγιένοι ϱἳ Αἰτωλοὶ αΕ} τοὺς ὀπλίσεις, κωτης. 
ϱ ΤΕΙ αθ ῃ Ν . « ὃν 13 

«ητὰς Δωτος Έχοντε, Χχαναπερ καὶ τοις ιπσυγμασο ὧςι } δεξὼν μὲν ὠπτὸε- 
«λ οἱ » στα ”. ὰ 3ο » ω 

δέρθς πόδω, γυμὼν ὃ ἔχαν ἀθασεὸν ' | καλῶς ὃ εἶπεν αὐτν Μιξεξαρδαρον , ὅτι ὅἳ 
, : ; ’ Ὥ / 

Αγωλε πάντες ὁπλίζεν), ὤκοντζωσι ὃ ὥς (βέρδαροι 
«/ 3 / 

αχμένοις εἱ μὲν "Ελίωες ὅτλοις ἐχρήετεντο, 
[ ᾿ - / 

ἢ καὶ τὸ ὦκρ-ίζειν "Ἔληνες µεµαθικασιν. 

”/ / . -- ”.. - 
ἴσως 1 τετε ἐν τοῖς; Θηξαϊκοῖς 

εν / ῃ | 19 4 
οἱ ἢ βεεξαµοι ἀποντζειν ἠπίριντο, ὃφερο 

Μιξεξ6-δ19 ] ν τε 4 δν Ὁ Ευρώπης ο ο Ὁ ο
 ὁ ον. 

. ” { ἁ . ” 
- 

Εκρικών ἄπτοντ) Φρονήμάτων Ἡ ἔπε δ-κεσ βαρθαρλκὲν Φρίνηµα ἔχειν, ] τὰς 
ας μις .. 

φωτ᾽ αἈλήλων πολέµὰς καὶ '' Ομηρθ»., 
Κμλντίς τ ἐμαάχεντο, καὶ Αἰτωλοί μλιεχαίρι(φι 

τ4ο ". Μιξεξάρξωρθ» ] Μμι[ήΘ» δεκᾶν τὸ ΦΦ” ἐξ "Ελίωθ- κοὶ Ῥαρδάνε, 

ὡς μὲν 1 Ῥχρ΄ αρθ- αἰχέντω ἔφερε ἄσπιδω" ὡς Ἄ “Ελίως δέρ. καὶ σπαθίω » 

κα) Φώροκα, καὶ κόρυθα ὕσερν ἃ κ) Ελίωες αἰκοντοις ἐχρήσνο 
145  Σπυδας ] 1ὰς τῇ Ἄ]θλαγή α[γελίκο. 1 

απη Πα. τὰ πολίωια πεπίμεπι οεπάς» 
τεπί, αιί ααἰάεπι Ἱερετίι αά ],μεἰαπιήπ Πο- 
εαΐα Τ. 1. Ρ. 38Ο. 

19 Ὥςε Ὑ δεξὸν κ. τ. λ.Ἱ] ΤαιΠειβ ηἰβὶΙ 
Ἡοιαιπ Οοάεχ Ρταεδεῖι Αιρ. (μπι ἴ8πεῃ 
ἥχα ποπ νη]ρατίς Ὀοπίκαϊΐς: αιοά επίπι 
ζοὐδῖε 5εΠο!. Λειοἰος Πε α ρΓαε]ία ΡΓο- 
ερἀετς [οἱΐτος, εξ, ἴεᾶο Ρεάς ἀθσίτο., Π- 

πίβταπι παάαππ Πασυστίπε, πἰατ δυτί ἱ- 

Φἱς ο ΜΠειεαρτο νειοῖς, «ἀείειρεηιίς 4:ο 
αίδᾳαυο Βαῦτία «ουν επεσε αά αρταπῃ Ο4- 
Ἱψάοπίαπι εαρίεπάαπι: νεπΙῇε  ἀἰεπηις 
Τποβίϊ αν 

--. τὸ λαὼν ἔχνθ” ἀιώρουλοι ποδ]ς» 

τὸ, ο)’ εν πεδίλοις, ὡς ἐλωφρίζον Ύό υ 
"Εγοιεν, ὅς δὴ πᾶσι Αἰτωλοῖς νοµίθ». 

Γρ μς , ἂε Ηετηίεῖ οιἱρίπο Ῥε]αφείς, 
Αοὺι να, 680. ------ οεΠἱσία πιάα [1ης τὶ 
1η μεε ρεέςο εγάζµς ἴεστέ αὔετα ῥεγο. 

Έπος οκ «πυγέρίὀς τη αἶτπο Σἱτρ υπ ἡάα- 

ετοὺίως το ἀοσεῖ (ο ἠάοιτοὐίο δ, τις ἵ8 

Στρ. Ρ. 416) ΣΑΙΟΤΗ. ν» ϱ, ἄν 111. εμί ἆς- 

47 
Ῥειπμς Εωγίρίζεί Μεἱεαρτῖ Γτασπιεπίαπι , νἷ- 
Πίς ποῦ ναςῦκι, εμίης ἵ[α ραιτεπ Γιεἰαηίς 
ΡΙδείετεα Τταρϊίειπι εο τερτεβεπἀεπιῖς «4γί» 
[οθε]ίς νειρα, φοὰ Αεἰοὶῖ οοπίτα ΠΟΠ ]α8- 
ναπι [εὰ ἀεχιτυπι Ρεάεπι παάνπι ἨαδεΓε 
ἀεδιετίηι: δ7 ϱ, οἶώαι, (νειδα ἴωπι 6 
Ῥη]ί]ο[ορΗί 1ἱρ. 11, 4ε Ροξϊῖκα, ἀερετὰ]- 
το:) ὃ ἡγόμλεον ἔχει ἐλαφρὸ, ὡλλ ὁ Ὑ ἔμν- 
ῥδρο]ω. Ρἱαιαεδπίες, [εὰ ατ βππῖας νεβί- 
Εὶίς ἱπββενεπι ἵτει ποᾶιι Γαάτί, ριοεθάδ- 
ὕαπι Ἡ ἀρισεμὲν πόδα µόνον ὑποδιδειδίοι», ᾱ- 
σφαλείας ἵνεκα Ἡ πρὸς Ἱ πηλὸν, π {οη]δίι Τ 111 
ογβιάει ΤΙΙ, ς. ΧΣΠΙ. 

19 Καλῶε] Παεο ἀμπίαΣαί οταπί ἵῃ Αιρ. 
0ο, Καλῶς ον αὐτὸν φησί μωιξοδώςθαρο». οἱ 
Αὐτωλοὶ πάντες -ᾗ ὅπλοις ὁπλίζον)) ὡς οἱ Ἔλλη 

νε ἀκοσίζεσι δὲ ὡς βάρξαρο. «ὁεηιεπιίᾶ 
ἀεσιατπξ, ειϊαπι ορπια αἆ ν. 165.. 

14 Ὅμηρθ] 1. 1, 5ος. Πιο (αυ]εδαια 
ε 1,εἷὰ, (94, Φεμο]ίοη ομηξῖ ᾿μοφυθ Ρο» 
ταθτας. 
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Εἰτὰπ Ἑλα ο ΜΙΣΑ σ 
147 ᾽Αμϕ) μνήμα ἔ Ἴήε] ουτό» ὁ 296», 

σας παφν ή ζάβη. 

Ἀμϕ) Μνημα ἆ ζη0ς ] Κουὸς μδω ἂμζ οἵν 
πινὲο ἢ Φαστ ' ὃ ᾽Αμϕίοα 

145. Κατοθ]φρυχθ» | Πυκνὸς καδεκένθ” 

Θηξῶν, μελάλν λε 

πκῶς ὃ εἶπεν, 

39 

15 µε ἔφεώμ, τεχις ὧν Ἔ 

ὁ πιφο- ζιδε κο) ΑωφοὉ» συλναπ- 
α 3 

βοσρν. «χο, 

149 Γουγὲς εἰσδέν ] Γδργῶδε Ὑστοθλεπω» τοῖς ὄμμασι, καὶ ἅμα κιὸ Ἡ β:ορν- 

χων παρειλίττων πεῖς ἐφφωλμεῖς πὲ γεργονῶδεο. 
πε ᾽Αμϕίά ] Ἐπεκολαθᾶ αὐτὸ ὀχλΦ- πολὺς ὁππσθόπης, τνὲς Ἀ ὅρῃ κατέσφε 

αὐτὸ δέχον)» οἷον ἑ/άτω πιδ» κοὶ µηκέτι κζωπορφοῖ. ἵν ἡ, 
φΙπή ὅτπ ἁπωλεᾳ. 

/ ΄ στη 
155 ᾽Ατπιλάντης γινῶ» ] Αὖτη ἐσὶν ἡ 

ὁς ὄχλο» νυ. αμα” 

Ίκσκ μὲν πας, Μειλανίωνί- Ἅ ών 
ἔσ 3 καὶ αἈνν Σχουέως δν άτηρ. Ίστο ένας θα, Βρωοκή. 

τ5α 3 Αλά ν] 

ἔχσι ὀλέσεεν αωτὲν, τόξοις δαµμώσαί. 2. 
ενα 

153 αλα νο] ΑἈ΄ αὐτὶν Ἀσελέσειεν 3 

Ἔ εἰκότως 3 µ ́Άρτεμυν κατ αὐτο) Οήακοιλάται» ας μι να η 
ὕσερον Ὦ. 

τᾶσα, 

της ἀπε) σεότερον Ἐ πτερθενίαν ἠραπα 

ΑΛ’ εἰδε ἡ "Άρτεμις ἡ αὮ τα ὄη μῇ ὁ μητρὺς ατα) λ]ωτοά 

ὁ ρτειίς 3 τῆς μητ: Σς αὐτόν κ υννλε- 

πουλῶν- 

τῷ Μειλανίωνι 2αμης εἶσα, κατε- 

Φρόησε τῆς; οτέμιδΘ”. αώτη δὲ ἐτυ ἡ κφὶ Μελεάγρ ὦ συ[ιωωηγετήσεσα, 

Ἡς Ὡς ἐφαμὸμ] 1.εἷὰ, ΜΠ. ὡς ἔφη, νειῖς 
πηοπηρε Φεβο]ία[ῄα , οπῖας αἀποίαία Τεσεῃ- 
ποτ εκοετρεὺυαι 6 Ἱοτίὶς απϊααίς: νἰἀ, 
9ςΠΟΙ. αἆ ν. Εἶς. ἵπ βυ8. 

16 Τὸ, ᾽Αμϕίοα ή] Χως ἐς τετώάφθα», ναι 

Ππεῖιε ο υ]ὰ ἀεε[ο Ῥαγηεβως Γπρὶ ο. 
Ζ,έῳ μια 3 ̓ Αμϕίον: ον κοιν γης πώμιώι 

ππεπιοταῖ ει Ρα[ωηῖαε, ΙΣ, Ρ. 144. 
Ότο. Ἓμρετως Οὐ[ειν. ατα, ο. ΧνΙΤ, ρ, 
343. εοτῖρεῦαί Ίος ἵη Ίοςο: } ᾽Αμϕίονθ»" 
{εἴ[. τάφον" πμ αἀάεῃς, 91ο εοττεξίο Πτ- 
πιατείιτ.  Απιηιας [οτε Οτατηπιατίειις Βίς 
᾿ε[ε])ὲ πεπιίπεται: αιιοᾷ εμίπι Ειιγίρίάες 
Ζει] νοεπε πιοπυπιετῖιπ, «πῤηηοπίς αἷ- 
εἶνατ «4ε[Ιο Ῥερτεπι «νετ. Τρευ. ν. 
ς11. Τύμιξον κατ αὐτὸν Διογειδς ᾽ΑμϕίοΏ». 

ἄε εοἀεπι πτετηας, Ισουτῖτ Ρατιμεροραεο. 
17 Ἰώσε ὃ παῖς», ΜειλανίωνΏ- δὲ γυνή. 

Ίη Ἐάά, ΡΙΠΙΊΠΙ εγαξ Μελανίωνὸ», Οείπεερς 
Μειλανέωνι" αὐσά δερε/Γετις νε]πε Βίηο Ρ8- 
εἶαπι εχΏίρε; ΡΓαείετεα 24 «4εἰίαπί Ψ. Ἡ. 
ΣΙΤΙ» ο. 1» ἱρβύς εΏ δε]λε[}εγῖ ριορξίαΠ- 
εἶς απο Ρίο θεμο[ιί [εημερεῖς, ΡΤΟΠΟ- 
πιηϊ αὐτᾶ, Ύπο ἀεβππαιαχ Ῥατίμεποραςιι5, 
Μιλανίωνα Γαοβαεπ(ΐς: Μειλανίωϐ” ποπ 

παὶε; Βαιπεβις τοβίωίι Οριίπε ἆς Ἆος 
το) 

158 

ποπιῖπε ἵμΐσαι Απιομμιημς Το. δε γα τν 
ἵπ Απίπιαϊν. αἲ «ήμ[αεω Ρ. 958. Ἠυας 
Λια]απίαο Ρατετ εταί [α[μς. 38 αἰῑῖς [α[ίας, 
ἅ Ια[οη ἀῑθα5. Οµῖ Βὶς Πίο ποιπεῃ ιά 
αἰϊτεζαταπι Ποιπίπες Τοταα κ ποη απῖπιαα» 
νεπεταπε, αὐοά ἀοζαίς ΟεΙεῦεττ ΠΕεήιῆεν- 
πισω ἵηπ θεῃο]. αά Ῥίπιαπι ««γ[βορ]. Ρ. 
907, Πρίῖεεπι ἵπαιι ἴἵπ Μαϊπειποαί ποιηῖ- 
Ἠἷδυς οείποτο Εογπιαίη : που [ἶα Ρτοῖα» 
Πε Ἐτμά, (σατε[ίις ἵη ΜΙ[σε]!, Νου, Τ.1ν. 
Ρ. 226. εοη{. Κὐυπίμς ἵηπ [ιαξτὲ 111: ε 
4. Ρατίεπι νετίὶ ναι Επ αδίης. αἆ Π. 
Ρ. 918, 13. Ταλαὺς» ἐξ ἕ νε τν 
» Τωλαίων » ὅθδε ὁ Ταλαϊοιίδης, ΠΗμίης οὐ[εγ- 
ναι ποπ τοςοτάαδετιχ αἆ Π, Α, Ρ.1ο, 6. 
1. Δ: Ρ. 355, 50. 1. Ν. Ρ. οο5, 5. για. 
Εἰγποίοςης η ν, ΑΔ: δεωίῤην Ι 

18 Εἰκότως δὲ την "Αρτεμι ] δίσι]Ἴπγς 

{επιεπτῖας «εΠο[ῖου ΙΡΣΥ5Ο ΡΓασθεῦαῖ [ιεῖ- 
ἀεηῃῖς 004, Πος πἰπίτιη: Εἰκότως δετεμιν 
Αντιγόνη 5, 5 Παξθεοπαί» ἐπιξοάται. ὡς ὃυ- 
μεθ κατὰ ἡ τέτε µητρῖς ᾽Αταλώστης: ἕξ- 
βεια 1) ὅσα πιότεμον 918, κ ον παρθείῳ ζην 
αἱρο μ]ρ» 3 (δα) Μιλαρίωνι: ἂν έθγής ὑτ το Ῥ 
᾽Α τέωιδῶ- πλείξης πεπειραρθίη» ὠπηξίω) 
πρὸς αῦτην ὑπηρεσίας. 

19 



.ο απο α ο κ 

168 οἳ καὶ δικο] δΔὸ κοὶ σλαδέμαν μὴ "ὸ τῶτο ὀίκαον σκόπήσκντς οἳ 
θι Ἀστλίσωσιν γωᾶς 

159 Π σι ὃς ἐμοὶ] Παρ " τὸ Ὁμηθικόν, 
Δοιὼ οἱ ν διύαµφ ἰδέεν κφσμήτερε λαῶν, 

ὃς 3 παρέλαξε τὸ Πᾶ. Ἡ σπεδίω τῆς κθρης πτερισῶν. Πολυπένῳ Ἀ µοίω, ἴτοι κὠ- 

κχοµειρ/φ τῷ }8 Ολᾳθέτῳ Φιέσειλε πὸ τῆς μοίρας ' ὂν τὸ μέσον. η, 
165 Ἐπτεὶ ποθίνων ] Ὁ ᾽αθλσδημ(θ ἑὰωμᾶ ἐν  Θήδαις Φα Ἔ Νιοθλῶν 

εἶαι τοφον. ὅτερ ἐων ἀληθίς, ὡς αὐπεα-εδιάζειν ἓν ἔοικεν Εὐθάπιδης. -«ϐ} ἢ  πλή- 

ὃς Ἔ Νιοδξῶν αὖτε Εέράπιδης 15 εν Κρεσφόντη Φιιὶ, 
--ᾱ-- καὶ δὶς Ἐπτ αὐτῆς τέκγῶ. 
Νιέδης, Ονόνς Λοξίν ποζόνμασιν. 

ὅμως κοὸ λίφυλίΘ- ἐν Νκδη. καὶ ᾿Αε/πιφανης ὃ ἐν Σου µαῖι Νιέξης, ἁμείως 7 κὠ- 
ας λέγνσιν 5 εἶναι Ἀ ἑπταὰ καὶ τες ἄῤῥενας, Τιμαλόρκς 3 ἐν πεῖς Θη5αἴκοῖς Φησὶν, ὡς. 
κακῶς πεέθγοντες ὧτπο Ἔ θὶ ᾿Αμϕίονω οἳ Σποαρτοὶ, ανόλον φύτὲς λοχήσαντες, αππόν» 
πας εἰς Ἑλόζβερας 3η πωτολκίω 132 κσίων, Ἠ  Κιέζην εἶασαν ζην «Χῑά Πέλοπος. 
ἆλοι Ἀ ἅλως ἱερᾶσι θὶ αὐτῆς. ὁ μὲν }ὸ Φερεκνδης Φησὶν, αὐτίὼ ἔχειν παῖδας σ’, 
54 λλολκθμόμία, ἀηρία, Ἐνδωρο, Ανσιῶπιν, Ἐανζον, ᾿ὀργξονε νγατέρφςὃ 5”, Χινίω 

19 Τᾶτο δίκαιο] Ἐοτίε Ἱερεηάαι, τν- 
σων τὸ δίκαιο». 

5ο Τὸ ᾽Ομηρικὸν] Πε]επαε, οὗ τῇ τειχο- 
σκοπία., Ἱ. Ἐν 3236. Ῥαμ]ο ροῇ, υ0ΐ κακο- 

μωοιρίῳ νυ]σαραιυτ, [ση]βῖ πια[Ηἶ κακοµιοιρίῷ, 

1 Ὢν] Ἐερεμδμιη 6 ὄνομα. τῷ {ῥ ἐτι- 
θέτω {πολυπόφ) ἂέσειλε τὸ ἳ µαίρας ὄνομυλε 

σὸ µίσο. 96ΡΟΙ ἱπ[τα 4 ν. 515. κοσο 
τὸ Ὁἳ Φλλοτιμίας θνορια.. Με[ίαμεταυτ Πίς 

{ετίρτυτας εοιπρεράταπω, Ἠθτοταπι νεῖετυῖπ 

ἀο[οήριοιῖδυς μα [ια Ππιμίη, ἀ8ο εἴαπ ἐνθν 
ἃχ ὄνομα ἀΞΠρπατεπίΗτ, [περίας ενεπῖτ, 

Ἁοτιπι αἰτειηπι αἰιετίης Πε Ίοεο Ῥοῄτωπη: 

νίά, Κπβετ. οὐ δµἰάηνα ἵν Μεγάμνκθ». πὰ 

Ἠε[)ερίση 1η Αμφώδων, ᾿Ανεμότας. Βόπα 

ασ, 

93 Ἔν Κρεσφίντη] Ραπη Ἁ1ειγβ{ σος- 

οβίοπει) ἵπ ΕΗγρίάε Βαγπεβις ἵπτε Τεςθ- 

Ρίτ, ΡΙΟ ΚλεοφΏτη., υος» Ἰής 8πις νυ]ρΣ- 

σος Γαμάῖ Εωῖτ Όμβετο ΟΝΙετν. 111» ς. 
χνιΙ, Ρ. 342. Γυγίγήήεα ΡροΓυ]ί Βαγπε[. ἴπ 

αἀφεπαϊΐς πά Γπαρπιέητα ρ 52ο. Σιμρίζες, 

δλς ὅστ᾽, αῑι, αὐτῆς τέκ)α Ἰψιόσης" Ἠμπς Ι9: 

εὖπι ποπ Ἱερεται Ει[ἐερως οὐ Ἡ. Ὁν Ρ. 

πσοό» ΑΙ. πο[ειὶ Ῥῃους:. ΗΤΑΤΗΠ} ΙΠΕΙΠΟΓ 5 

αριά ραπ Ν. Ἡ. ΧΙ. 6 ΧΧΧνΤ. 

λώσθ. ὃς ἑστὸ λέγή, ἆμεοιιλάς ὑπ τα ὃἳς πε" 

Κλυ» 

πιοταϊ Απιποΐορ. 11, 6. 511, ερ. 5. Νο» 
Άτα οµοπιοὰο Ίοευπι ἱπνερίτε ροταετῖπι ἴπ' 
ΙΏπος Τταρϊεϊ ἀταπαίις» πιαπἰ[ε[τυπι οτἰξ 
ΊΜετορες ε Οτε[ρΏοπίε νετΏα ευπαταπῆ , 
οµπε Β/μζατε]ηις (ετνανῖτ ἵπ Θοπ[ο]αί, αά’ 
Αροϊΐοη. Ρ. 11ο. 5», ἵπ απῖρως εαυίαε πὶ- 
ΙΙ οταῖ «ὐχγ ὤλαι ΡΙΟ ἆλὼ [εΠδετειυτ 8) 
6οείο ἵπ Ἐσεετρι. Ρ. 391. ϐπαἴπκεγο πᾶ: 
Μ. Απεοπύπ, Υἱτ, ᾖ. 5ὅ. Βατηε[ο ἵν Έτε- 
{ρ6ολιῖθ. 

93 Οὐσία»] Θυσίαν Ῥτοεμὶ ἀωδίο Ἱερεα. 
ἁπωι: πιε οπϊάεπι 3ὴἱδί πατρι ΠΟΠ [1Ώ8» 
4.161 οεποῖς σία: [εὰ Ὠἱς ΑΙΙΕΙΜΙΠ {δη- 
(ως Ροβι]α;:. ες. ΙπῃάΙϊς. δραί Νίἱορίάςς. 
ὀἰσυη(ΗΓ αἀοτιῖ ἀπιόντας εἰ Ἐλευθφας .Πς 
Άαγπε[. Ρο[αΐτ ρτο Ἐλινθίαν) ἐἔπι πατρικ.» 

συσίαν, αά εεἱεὐγαπάη [αεγάᾖε ἵνα ῥα8) Ππρη.. 
Ἠ]α αμίάσαι {{εφιεης Ιπέπάα, Ρίᾶε"ετ σειθ- 
τα. οευῃ εἰἶαπι ἱπῃάοί εχ “4βομοπήΐ Τ.εκ. 
Μ{. ρτοϊαιαπι αἲ Εεελέωπι 1, Ρ. 1750 
π. 10: 

ο ᾽Αλαλκομδιέα] ἸΝείεῖο «Ἡτ ᾽Αλκοιδίω 

Κὐπρίως ἀείετίτ, Οιεἀο εαμἰάεπι ἵπ ϱοα- 

ςε ΜΓ Ότενε Φεἱοίίση Ἱπνεπίε σοπῖτᾶ»- 
ἅτυπι εχ νειετὶ, οαίε πάγκο Πηοπιπίβτας 

Οοάΐοῖς 1.εἰά. {η Ῥος βεΠοίίο Ίπεὰιο Ίεδιη- 
τς 



Ες ΤῬλὸΣ ΦΟΙΝΊΟΣΣΑΣ, 3 

Κλυ]άν, Μελίαν, “Ωω  Δαμίσπην Πελοπων Ἐλανικ” 3 3) ἐν τῇ ὄλπγρα- 

φ] Ατλαδθ- ἄρθσενας ΔΑ Φησ. 

θνγατέρος ὃ τρης 

ἔατ (αηπεηία: Φαςὶ δὶ τὰ ὃ Ὁ ἀῤῥνων 26» 
{νάα, ᾽Αλκομδέε, Όρια, Ἐὔδωρο», Λύσισ» 

που, Ἐώνβον ᾽Αῤγεον' τὰ δι Ἐ 9ηλεῶν, Κίό. 

ο, (δὶο δι ΓΔ. Χ.οη, [ερβι βαγγε[:) 
Ἐλυτίαν, Μελίαν, Αἱρηην Λαμιείπηνν ῇ 11ελο. 
πίω., ἈῬτίοτες νεπυῖῃ ἀθθειαπί ΠΟΠΙΕΠ ᾽Α- 
λαλκορδμία: 34ριάὰ ΕΙΥπΟΙΟΡΩΑ Ρ. 56. 17. 
ΦΙΟ ᾽Αλαλκοιδιαἲςν ἵπ Οοάΐοε 0’ ΟΥυ 1κηθ 
Ἱοτίθεῦατατ Ρετρείαπι ᾿Αλκομλραῖς. Ῥ4ρο 
Ῥωεοιίαε ποπιεπ ἀθάεται ἵωάΐρεπα ὀἶέτιις 
ἸΑλαλκοιδιεὺς, Τεομπάαπι Ῥαμ[αη Ἱκ, ρ. 

777. ἃ δεΡὑαπώπ Άγςσ. «οη!. ΟδΙετν. 
Μθίς τ, Ῥ 589. Όειεταπι Ἠαες ο ὐΙάειΙα 
Νιοβίάαταπι Βήγεγήεα Ποπβίπα, θαπέμια 
εοπιπιεπιϊσί, Ππικδρίαπι αἰιοί τοροτίωπτατν 
Φίαειετ μη Ώοπιεη Βεἰορίαε, 91ο Ἱη- 
τετ οἰαιαογά εί, αυ ἠἱ5 ἀμγοτία, Ρρτοβαὲ 
αρυάἀ «4βο[οάυγωη. 

ο5 Ἐν σῇ ἐσ.γιαφῃ Ατλω]ιδ9-] ποπίρίητα 

ξοτίας αὐτίητας ον τ ἐξιγραφο ή Ας - 
λαίδι ναι ᾽Ατλαιώδι" Πο ἵπερο Ιθτῖ εἷ- 
{1ΠΙΗΤ, ον τῇ ἐπ. νεὶ ον τοῖς ἐπιγραφο.ὀ/ εις. 

Φοτίρίεται 1ειαπίεις τῇ» Ατλαίδω», [6β- 

ταπι βἰίαταπι Αι]αηῖ, νε Ρἱείαάμι [οτο- 
ταπι, ρώξετοίμίηςε ηήλομαίης Παὶς ορετί 
ΏΟπιεῃ ἱπαίταπι ᾽Ατλωντὶς, νεἰΑτλαήιας' αριιἀ 

ΣΙατροογαῖοῃ. ἵπ Ὁμωρίδωι εἰτοίατ Ελ κ» 

ἐν τῇ Ατλώτιαδ, Ώς ᾗαἰε[βις 4οξες τε(ξιῖς. 
ορετίσημε ππατετίεπ) ἴποίσανιϊ ρ.140. 4εΠρ- 
γαης Ώμης ποῄίαιπῃ Ιοσιμ ἅ Φεἱο]ία ἵπ Πο. 
επεγίὶ ΠΠ. Σ.ν. 436. υὈἱ, υπ ν μἱραίας Ἓλλά- 
Σικϐ- ον τῷ προ το ᾿Ατλκήιδῶν: [,Ηβόπηδ- 
Ῥαιανως {Ιοηεγί Όοᾶεχ εχηῖσει: ον τῷῶ α Ἐ 
᾽ατλαικῶν: {ο θομόμ Ἐ. Ατλαίλων πνα 

Ροιίιις αἳ ᾽Ατλαπιάδ. ἵπ Εγαιο[μος ζ- 
τα. 6, ἅκιν, ᾽Ατλωἑδων Υεὶ ᾿᾽Ατλαῆιώδων 

τεέτε εοττὶρῖ Μνπεξεγ. απ Ἠγρίπί Ρ, Α. 
1, ο, ναι, Αιαπίόάαπι υπα Εαὶς ΑΙΟγΟ- 
πε: ὑμίας -δ Νεριμπί Ε, Ηψιίεις; Πίο 
Ρτοανυς Απορηϊοπίς; Ἠμῖας 6 Νίουε Ιυς- 
το» Ηε[απίαιε ἵη Αιἱαπιῖάε τεοξπ/(πεΓαξ, 

-6 3] Ὀδί ποπιῖπα ἀείωπι, ἀείοξεις ἵπ- 
Οἱείὰ ΠΟΠ ἀεβιειδηῖ α ΡΙετ[βο, αειπ Μίπ- 
δίμς (εφυίας, οποί(ῖ, [ίς τήδυς υμυιῃ 

᾽Αρχίωοροι, Μενέσρα]ον, 

: Ὥγυγι ἓνν «συχοφπιαν, '. Ἐινθ- ἢ ὁ ΔέΔΦ-, 17 δέκα κὶ 

δικο, 33 ο ὀιλοξεν ὦ ἐσσυθάα, ὃς κά ἐν Σιπίλῳ. 

1ό Ἐν ΘΧΑγερΦΝ. 
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ἁππίαχαι Απιϊε εοπιβοῇίάπι ΠΟΠΕΠ ἂκμα: 
σίχθων, ὉΟνίάίο ποταπι Τἱάΐδ ν. σἒσ, Πᾶ- 
δει 4ροϊιοάογμς. Ρυεϊίαταπι ἱαπραπιατ αρμά 
Εγρίπω ποπιῖπα Εαὺ. α.κικ. «/γποπιε, 
“4[ἐγεταεία, Οργσία. Εοτβίαν «41γ- 
«ογαξΐπε (μπ]εοετηϊ Ἠειαπίως «4[Πῆγποπιεῆς 

ὨὩγοῖαν τέβὸ Βαγπεβως αϊααϊ η ᾿Ωγυγίανε 
“4βο]ίοάυγο 4αοφάς ΙΠειποΓαϊα!ις Έαξς αᾳ 
Ῥοτίαο ΤΗ6ῦαΠαΞ Ποιπέη ἀράίτ, Ποῃ πιῖ- 
τος 4 ΕΤαρουῖ οοΏβΒιῃ Ὁμολαίδθ- πο" 

πιθπς οιοά ταύφααπ ωπίς Πίαταιη Τίο- 
Ῥας Ιεσίτιτ ἵπ ὃς,:οἱ. αἱ Ῥποεῃ. ν 126. 
ὅς αά 4: Τηοῦ. ν. 576. ΝδΦ’ Ιπς- 
πηπἰι θεροί. αἲ Ρήοεπ. ν. Σ1ττ. 

0] Δίκα ὁ δικα] Ὀυί µαυο ἀῑείτατ πα» 
πιθτπι Εεβοάως ιταΦἰἁΙπε αριά «4γο[ίοιος. 
ΣΤΕ, Ῥ. 145 φποὰ αλ άατ, Ἡρέδοθ ὃἳ, 
9νο ὦ ἄῤῥεας, τρῆς δι ο λείος» (Έρεγιπε 

ποπ οβυπόϊς Ο/εεν, Ῥ. 141.) ἴς, πίβ 
Εαἰ]ογ , εοττίµεπάμπ είε: ᾿Ἡρέδωρθ” ὃς Δ 
ρα αῤῥτας, Φὶ Οηλείας. ατ Ειωπιάδιη Ἠεγὸ- 
ἀογιο πιιστιῖµ] Ρο[αετίε φπεπι ΠΗεΗαπίουΣ 
{π Λι]συείάς. 

98 Ἐκ Φιλοξίη ὃ ᾿Αοσυίε] Ὠῖρηα, Πιδ- 
Ῥετομ]ε, τες εταε, ἵπ αἩα Πἰοτίοις Ρίο- 
µαϊας βάεί Χαπεις 1όίως τείτειη πε[οίο 
αἴεπι Ρ)οκεπω Ἂ«[τίωπι ενοςβτείὲ 
Άραρο. {οάες, Ρὴ]οπεμὶ ΠΟπΙεΠΣ φ1ιοά 
ΠΕἱ ποιίΠππαπ Ρετερτίπο ποιη.πἰ Εοτῖε !.Ιπι 
οἱ α {εἰοἰο Εαεταὶ Ὠίς (αρίταίσιη. Όος- 
τπεπάμαι {ω[βίοοτ ο Φιλέής Ὦ ᾿Αοσορίη" 
Φήμοπι ἴβαπι πο ἵαπομαπα το σπι εἴικ- 
ται, {οά Ἀίοδαε ἀϊσεται Χαπμις πια) Γεώ ην 
Ῥας ειῖαπι ρατιο ἀΐνε[ας αὖ αἰίΐφ, απ! Ἱῖ- 
νετος Νίοῦδεη εκ Αιπρηίοηε {μ[εερίΠε 
Ῥτοάίάεταπε: δεμοιίαία ποίῖετ (ρια, Φερε- 
κύδις φησὶν, αὖτιν ἴχευ Λαΐδας ς΄ ------ πίς, 
Ἐάνθθ δὲ, ἱπααίεν ὁ Λύδιθ-, (πεπιρε Φη- 
σἰν αὐτὴν ἔχει) θέκω κὶ θίκα ον Φιλετν τὰ 

ΑΑοσνρίς, ὃς ὥκὴ ο Σιπύλῳ" Χαπύνο υεγθ 
Ἰάῑις { ἐἶλαπι αἲν [ω]εερι[]ε) ἀεεει αἰγῆμς- 
«με [έκως ε ΡΜΙοίο 4ο, κ«μί Ἡ :ὑίτα- 
ζω ἐπ δίρΥΙο. ΝΠτοτ ἴξω (μ/ρίςίο τε[ῖε (4- 
πιεΏ ἰάοπεο Ραιτζεπίο περὲ Ἐ. Π. ς, ΧΣΣΗΠΣ. 

Ε 3 
Δι. 



ἐὰ ο Κσθάκ πλ στ 
τό 3 Νιόδες ] ΚΝιό ποίδων θηλειῶν εξ κ.ὸ «ρῥ ἵων πποντων κτούζσοι μύτιρ, 

Α΄ τπι σος Άη τω ἑμέλα) αμχσε;το ἀολάθό τος ἐκ ήης ἑαυτίν. εᾗ αἱ λέγ σε δύο 

ἔχνση νάδας εὔπὸ Ἐ πα:δᾶν Λητᾶς ᾽Απόλλωνθ” μοὶ 

μαι ὧο0ς Θρωζσοιν οἰκτείρος εἰς Ἀέ ον 'μετεγά ἵ--ι "ελοι 3 φα- 

ας ἕω τε δη λείκς καὶ ζ ἀδῥενας ἔτεκεν 
σενα απάλεσε 

σιν ὧν καὶ Ενθατι η: 

᾽Σρτεμιδίθ- βίλεη τρωξ ντα ατὲ 

Ὡἱ 
195. δροσῳ η, ησῶν ]. Εἰκοτως ση παρα) καὶ τᾶτον Φεραπεύ, ὃ 5 

8ο µς Ἡ πατ δα κἀθοὺεν ΦὨφεσελόκα αὐτοὶ 

4 Π.η ὧν ] «Περ 

τός τν Μ εΦη: 

µ΄να τοῖς οτονός επείν 1 

γε"Ξοὂς 
σαν τὲ πλυσίν πε ἈἊ πτερ, σα) πὲ π)ησίον ῴππε ) δηλοῖ 4 

τυπωµα | Χαεοκτῆρα ὃ Ὠθισώπη ὀκεήν κοὴ είνα ἔξωμοιν- 

166 Ἰογεμωκ.(ϐ- ενε] Είδε δρέµον εφ λαε ἐζανύσκιμε πο δι αἰβεο” σεὸς ἐμὸν 
ὁωοοέ επορο «Φ- ἐπ μέ) εον 
αὖτν 3 ἡ ας τς ἐσν εαν ρὴ ἕ ἔ[ ει) το. 

συν το Ίτεον χμ, ω Φνλαδ µάλεον 3 

πθὶ σ' ὠλένοις κ λλοςι τή Φί η δέοη α «χρής 3’ 
ε κ φ.ὴ Ξ Ἆ ε νὰ μα ὡς ἴδων. ἔαν ὃ ἔ]κει τὸ, ες Ἴδο, ἔτω 

ας ἴδω 

172 Ἔαοις δ. ίοιχ ] Ταις ἐ θναῖς β1λαῖς δη 1λίς ἔεικώς. 
΄ 

15 Ἐν ση νδ»] Τὸ, Ὃ μη2λκὸν 3. Μενέ/ αον μιμέτω Εὐραπιδητι μρικύκ λ 

λυυἵμίω ἄγων εἶν τες Θήδας» ως ἐκενο- εἰς Ἡ "Ίλιον εἴσηλθε κατκβησέωζ.(ϱ- 

Δεμο). 

175 μι "Ενσπον ο” ] " Εγὰν γσ σφαλισμένθ» σπειδαῖς, Φιλικός. τε 

174 ".ρµμα Λόνκὸν ] Λόύκὸν τὸ ἅρμα Φησὶ .. τὲς ἵσπες' ὂκ }ὸ Ἐ ἵσπων τὸ 

ἅρμα 3". λίγ. 
11δ Σφαγ 

ο 
Δικβέρως ) τοῖ πολλοῖς ἑςορεῖται τὰ Νι- 

.. αν ρ Τατόλν φασῖν α τν Ὕνεσθαι 
ὁ ο. Αιτόος ἅ θυγατέα, Φ.λοέκ δὲ γν- 
ραΐνα” 1 1ηετοταπ Νίομας Ραίετ τοι η Ἰπ 
ετρίτό ἀεῖσαι δέ οτὂν' εαρὶί ρταςβοΗπΙΙΓ 
πι τ ἑκουες Ξ τιν Λυβανοῖς" οἳ ΠΟΠ Ἠπες 
ἴαπ πίαιία ντλετεντάτ,  Ῥρετρετεπι Βατίο]α- 
τὶ. ΓόπταΠο Ῥιπη Ραιτὶς Νϊίοθας Πὶς 
οὐ 01ε ποιῃΕ; ο λα τζν Ροβιήπι: ον Φι- 
221 δν δν [ι ιά σνγατερς , σαν ΄Αοσαο- 

«3... ὃς ὠκά ον Σιπύλ»- 
99 ποσα] σος Π οοπιοτεῖΗτ αἆ νειις 

Μιά, θα] ας πο με ΘΕΡΟΠΟΠ πιαιρο 

Ρταευυτ ].εἷό, Ορ, 911ε ΨΕΙΡΙΗΠΙ ὠετώγφ 
Γεαιευάπίυτ» ποποῖπα Ρήάργο γήει ἵαρτα ἴτμλ 

ροζα! Ἠυίε ποῃ ἆ Πηπ]ς τὶς Ἠ)οέας Ίπνε- 

που ιτ ἵπ Αυς σα. ἵῃ Πιο ὀεεταηί οπι]ά 
ψιαπα: ἴπι ααόααξ οεποίιο Ίοσιις µὶς ὅππ- 
ἀμς νι ῤσναιατ, τε «οΙΠΟ2Τ (ἴοπε ἀι[οετᾶ- 
τσ, ΦοΡΟΙ΄νειοτα Ωὐα τηπη ἀιβευῖ α Τθ- 
ορηιἰοτπα αληοτα ας]: Πε ο. ΜΙ. 
Λας. Λέγε) « ὅτι αν Νίός3 εἷκε πα ὃς εξ ἀῥυκς 

σἱ ἅω αὐτῷ ] Σφαγια μν το 33 ἱερὰ. Ῥοαὶ ὃ σπονδα/. ἡ ἔτως, 
ων 

3 Ἀηλείκες ἐξ ὦ, ὤ τὸς ἄρι τνας ἐφύγευσεν ὁ Ατόλ- 

λωσς τὰς δε Ὀηλείας ἡ ετιως, ὅτι ἐκαυχδ- 

ιν ἔχευ π πολύταιδ-ες 2 να, ἴδας ὑπ ἐρ την 
Λητά τη: αὐτῶν Μητέα τας Άνγατιας, ο 

ἅπαζας ἐτώφῃσεν ἡ ΜΝτή2 Νιοεη . Ἐν ημείον, 

υἰύππα, Π αὐῖς ἵτα νεῖίε, οφτγῖσετ, πιοὰςο 
Γοιπιᾶ τεοξηΓΙΟΙ ταφΊσαι τεἰἴποιαται ἵΠ- 
ταέτα 

340 Ὡς τὴν χατρίδε.] Ῥεβῖης ης. 094, 
εν τον πκτρίδα, Λιιοιιη ἵ ]μὰ ας Πίς ἰοειπι 
ποπ ἴπνεηὶτ 

41ἵ Ὢς ἐλα] Ηεες. οἵἵω ποηπυ][ῖς ἵπ 058. 
Ιεέϊα, (οὰ ππερίαιπ ο Λπρίο τερετια. [6- 
εεταη: {οτια[ῖς, ατ Ἱητερταπι αάπο:αιἰοπεῖα 
οπ:{ετίε. 
3 ΛέγΦ] Κ.πρὶ Τά. Λέγε). Ο116,νεσ. 

Ῥο Αεγή {αβίεξία Ἱερεσαπίτ ἵη Τάά. τά νε» 
[απ τε τεμ], Οοάϊςεί Αιρ. αὐξοτῖ- 
ταῖς, . 

33 ερ] Αιρ. 0σἆ. ἐρεα. [οτπεπᾶιπι 
Ρταεἰειέα: ΤῬοαἱ δὲ, αἱ σπονδα’. Ώιδίουαπι 
ριοσρτειατίο ροβμαι ατιομ]ωπῃ. 

34 

-.. 

ο παω μμ νι ων ν-υ 

ο 



τς ὍλΕ ΦΦΙΝΗΣ ΣΑΣ. 33 

4 να [ές ὁ ο Δ - » - 

ὦν τὸ αἳ κὠ τῆς 2ῆ: ῥοαὶ γε) ἡἢ ὧν τὸ αἷμα συµδαί ο-οὲ Ὁ' ήν ὄχι οὓς. τὸ 

ἀιλεῖν, καὶ ὃλη ὃ συµθαί,ειν τοττεῖ) 

178 4 Άλως “οπ ἐν τῷ ἄρμα]ι ἔφερεν αἷπο/ ὁ ̓λυφιάσα Ὁ- ζζα ἔπιμα εἰς σφα- 

γίὼν ἵνωι 54 ὅτ) ἐδόκά αὐτῷ κολὸν, Ὑσισφαζη καὶ µαντόηὮ) ΔΙ αώτων ὃήλον αφ 

ὧν λέγά ἔμαζοσθεν 
εἰς Τροπ κε 

Πυλας χωρά, σφαγε ἔχων ἐφ ἆμαρ σιν 

᾽λμϕιαραο- 
Ἅλλως 3 Τὸ ὄλπθεπν ὁ γης 6 πα σφ γι µετ/λαγεν ο 3 γσοασνσ, γής ΦιλαΔ" 

ν / { 

μάτν οἱ δὲ τὸ τέλειον Φιλακίκα ποιο λέγ-σιν. 

179. Αιπαροζώνν | Εὐπρετειτν 
179 Θὐῤατερ αλ | Ἡσίοδῷ» Φητν, ἀδελφ'α) ἡλίν εἶναι 

Θεα 2) ἃ Ἠελιόν τε µέγαν, λαµπρον τε Σελίαίω - 

΄ 

Σελίωζω, 

Γεινον 
' ω υ ΄. ” . - 

λἰαυλΘ- Ἀ., καὶ οἱ Φυπκατερι 5’ Φκοῖν. ὅτ Όνλάτνρ, πτωύσν ἐκ ὃ λλιακά Φω. 

πὸς μεταλαμθα.4, αμέλ καὶ Ωθὸς τος κήλιακας ἵππγσετες μετα μαρφττει ἡὶ σελίω η 
σε κ νυ λ νου ο Ἱ , κ Νε μις κ ερ τρ δ 

179 Άλως. Καπν μυ Τ μνξικίω ἱσηρα» αδελν ἡλ Ἡ Σελίκη’ (αμφω ς 
- ν ῃ » » ” ΄ η 

ἐκ Δητύς καὶ Διὸς) κ ὃ ὃ Φυσικον λόγον θυ)ατηρ. Οκεθεν ὥσπιρ ο. πηγής αρνομύκη 
αι - 3 πὸ Φως 

1ὺ. Κέντρα | Μο στγας. 5 

184 Καὶ σώφρο« πωλοις | Ἐἰκότως ἠσυχ” καὶ σωφρένως ἑλαύτὰ ὁ ̓ Αμϕιάροφ', 
οἷδε }ὃ ὡς µάντς τα σε ζησομδλωα. 

1δή θά | Κυδεσᾳ 

185 .. Καπανάς Ἱσποέκ. ᾷ ΑἈναζογο-ο, αρνη. ᾧ Μιραπέθνε. ὅ Πιοί- 

39 τας ᾷ "λέων]θ», ὅ Αυΐκως, ὦ Αἰγνστη. 

9) ξ ᾽Αλίκπορο- 20 Β 

34ὰ “ὉΟτ' ἐδὸκ] Ὀτεταιε 0οά. 1μείὰ, ἅ 
Οα0ἳ ὅτε ολκή, Νει[ας ε Ρήοση. εἶτατι Γαης 

πτιόν Ππα7. 
35 Το ἐπίθεον] Ηῖο φπσοιε πεοξ(τῖς, 

ατιιο]α5 ἱερευαιατ ἵπ. Αρ. 0ο. ἀετιαί 
1: Εὰά. Ῥταεβρί ἀευπετας Βαΐς- θοποΙίο; 
Φιλαίμωτοι] Το ἐπίὸ. Ῥταειετα Μ{ οἱ ὃε 
ρφεσι τοῖς Φ.λαιώύτ»͵, οἱ δε τε τ:λειον Ρι- 

Ἀσιωώτοιο λ. [ς Δαγμθ]. ἴαπι ἆ άεγατ Γιο 

Φ. ᾿εικώτιον Ἀ. 

36 Θεία ο Ἠ λιο] Μαιτεπ Πθγατίϊ 
τας ςΓογπ]αταπὶ ἵπ ΓχάΓεπι», εκ: μαίιιτ οπίπα 
Ελείων τὸν Πλων τε ήχων. Ἀπμπρεν τε Σε 

Ἀύνη, ΑΛυδ. 0ο]. Θεία» τ᾽ ἡ τ. ὦ. λαμπραν 
« γεήατο Πιις νδιβπι Ἡσποόδιπι 1 ενα 

πο" Θεΐα οἱ) εχ Πο[οαί τεβ τί ἶ Ώοορο 
ία ν. 371. Φευοίαβες οβο[ομῖί {εμοά, τν, 

Μητρὸς 3 Ακοζικης, ὃν 3ἱ "ιφὸθ», 

1ῇ5 

ση. ὍἨπλιδ» κὃὶ Σελήνη Ὑπερίονθ» τᾶ Τ,τα, 3. 2) 

Θείας εἰσὶ παῖλις, ὦ. ἩσίοθΏ- φησί" Θεία ο 
ελι» ἅς, εοπιαῖε Ὥαες ᾖν. Ἡατπιπρις 
Ὀσοιτι χ Ἱμοσωτ. ΜΕΙΠΟΤ,. ο. 1. Τ. 11, 
Ττεί, Οτίς Ῥ 615. Λὰ ἴεαᾳ. εοπΕ. ΜεΠβ- 
ρίι η Γαδνὲ να, ᾗ. 145 Ἱ 

37 Φκσὶν οτι Ὀυγώτρ] Ττες Ὠαα νοςες 
υρ]ης ὄνγκτεα Ίοςο ροβτας {μι εχ ΔΙβν 
οὐ. πί Οσδεσ ας Ριαευη] τοι, ὨλΠς Π- 
ΡΙἱ οῇει αὖοο οµτ ααις εεη[οτεῖ «πΙΤαΠ πι 5 
εχ εοάσπ ΜΜ, ροπίο Ρο[ς τεεορί προς τὰς 
να ἂς υτος ο Γειον Ρο νο]σαιῖς, ο τὰς ἡ- 

λιχκκς ὅὄπεςώστις, 

38 Φιλ πξ ᾿Αλέκτορθ» Ἱ Αυάσ Οσἀ  ε 

απο ιο ἁῃε Πος επι. Ῥαερεῦαί ἠθίτη 
τε μαστὸ πόπ ἁιυ τον Πηοε- 

14. Ἰοοπειη Ἴ9ιδό- τὸ ἸΑλέκτῳ: Οἱ 
ο) δις: 

θελεντο(ς- . 



φ4. ο κ πω κα κ 

χὲς 'Εφ.ξ;/ Μετα ἕξρως ἀπειλὲ τὸ χ”λεπὸ τῇ πελφ, 
Σ57 Γρσθασες τεκµοιρε) | Τας πιλα σµέστῖ) 

180 1 έμεσ ι Νίμεσις νὰ περ Ἓλλησι πιμωρνμδη τὸς µελαλαύχνς. 
1ο. Μελαλάκορ αν | Μεγαλοφνοσυνίω, μεραλεῤηιοσνείων, ἔ γην μελαληγράαφ. 

Ἰ. Μελαλανθ,αν | Ἔπαρσιν αλαζονέαν «Ἀνενύφανων ἆ 
ος 3 Κον ζοις | Τὸ Κοιμίζοις εἰ μῳ ο αμ’ ! νύφες µερικέν ἐφι αβ]ς μί- 

νον ὃ Καπανία εἰ 3 ε κά ε, καθόλκ. αἷον σὺ Ἡ κνωεηβανίαν κοιµίζας, καὶ το», 
στιῶπες ὧν κατεεχβισε. 

105 Τδιαίινη ] .. Ἡ Τ6 ανα ἴφι πο δόρυ. (5 ) πὲ ἓν σίδηρον ᾖ:θὺν, τὸ 3 Έπερον 

5. ορεθλέν΄,. ἐνταῦθα Ἡ πλ(Θ» Άργως. ἔνθαω Ἡ τρ «εναν ἴπηξεν ὁ Πισειδὼν. σι/γενό- 

μᾗ.- τ7 ᾽Αμυμάνη, καὺ «θὺς 3 κατ ὀκένον Ἡ σεν ὕδωρ ανίθλνσεν, ὃ καὶ Ἂ 
9 ήκλησι ἴαιεν ἐξ Απυμωνης. ἦν καὶ ἔτίσοι κρηνη ἐν Λέρνμ. αμφότεροι ἢ ὅ ρργες 
., 

είσιν. Είπαν ἓν τε/αία. ἐπεζηγεσκτο Ἅ]ά Ὢ. Πεσειδωνείοις, ᾽Αμυμωνείόις. 
 Τρλρια ] Ἠνσρ ἐπείησεν ὁ ΠΠεσειδων αἰναδιθήνοι «] ᾽Αμνιμώίω., ἴγνν ὃ ὃ βαν. μες 

Αμυμανης ἡὁ πηλδε. ἦτα ἡ αὐτύ ἐσι τ; Αέονὴ ᾽Αμνμώης ὃ 4 Κάλμν θυ]ατρὸς 
«τελβύσης εἰς Λέιιίω αἆυσκοθς. ἰδων κο εἰς ἔρωτα ΓΠεσειδων κατοσοὶς ἕρπασε τε αὐτίω 
λαὶ ἐμίγ ἐν ὦ Ἄ ππω ἔμίγη Ἐ τε τε/αιναν ἴπηξεν καὶ πεγὸ ανεδ.θη κ βώής 

λαθεσα τένομα εἰπων 3 τὸ Τθαίνη. ὥσππρ ἐπεξηγεῖται λ]9 ἕ, 

Πεσειδωνίοις ᾽Αμυμωνίαις ὕδασι . 

“οἡ ἐτν] 

διπεποῖο Οαραπεί Εἰίο τε]ίααεηῖτ ἱπρετίμσα 
Ίφις, ὁ Αλέκτερό-, τὰ "Αναξαγτρε, ΠΙΘΙΠΟ- 
πατιτ Ῥαμ/απία, 11, Ῥ. 159. Αριιά «ἄβυβίο 
4Ογ. ΤΠ, Ῥ. 151. ῬΡο]γρίςες αὐϊΤο ἀῑσίας 
πρὸς Ίφι Ὑ ᾽Αλέκτοο”" Ἱπ Εμνιρίαΐς δρ 
ΡΙἰεῖους ῥτοάἰ: ἵω (εεπαιη ν. 1014, Ι/δίς 
Ἐμαάρες Ραίοτ; Ειιγὶῤίίεη {6ου Η ϱίει αιε 
(ἁἰΠοπιῖς επί ΕΗγοίπις} πουν! πια ο 
Ραπεί «οπίσεπι ωαάρεπ Πρηαἡς ΕΤαι 
ϊκετωπι, ο ραΐτεπι εωππάσπ Παυμίι «αι 
ρερεῖ απαϊετ Ι,αοάΐςε, πιάιθέεταπι Π]ε 
ἀυκειαῖ ΙΙΣΟΙεαΙ; πες πε εχειηρΙο:. ἴάειπ 
ταςίτατ ἄε Βἰοιπεάε ὃς ΙρΠιάαπιαµτε: Εω- 
[Πα μίως ἵη ῆ. Α . Ρ. ππο, ο: σημιειῶν οἱ 

παλαιο, ὅτι ἁμοιϐ» ὁ γάμιώ- τὸ τε Διομη- 
δες, πν νλνδθ” τότε Ἰφ,λάμιοθ-' ἁμ.- 
Φότερο, ἠ) μητρὲς ἔγή αν ἀθελφας. ----- Ιπ 
τε]ιαιίς Ἠαίμς Βειηπιαιίς ποιμἰπίυας ΠΡΙ 
Εαῖτ ποναϊιιπι, ΠἰΠ αισά ΡεΓνβ{ΙΠ ποιηί- 
η πρίτν «ϱοΙΤεχετίπι ῥΤΟΡΙΙΙ οἴδ[ίο))δίῃ : 
Ῥτοεµί Β]ίας Πΐι Μερρρευιμές. Ῥοιπετας 
αὐσφις ΠοιπεΠ ἸΜοραροπιίς ΠΠ, Άεγα, 
ἴῃ ᾿Αργείς «οπιπιωατῖ, Ῥτουιῖ νοεα!α αὖ- 
(απίαο Ἱ. ο. [ἐεµπάυπι Ὀἱοάον. δίο. ΧΥ Ρ. 

Τὸ ἑξτς, ὁσ ἐν, ὃς ἐπα[γέ εἰ) πολέμῳ δελείαν «Ὁξ 6άἈων, αχικ- 
λα». 

813. ποπ ἄνμμι, Γεὰ Ραίπειῃ Παμε Ἀηασα- 
Εοτας Ἰάαμαρεπιμεῃ, 

30 Τρκινά ἐφ] Ριίοτα Ἠμία 5εΠοίί 
Ρταευμίτ Δαρ. Οοά. ἆ {αριίς ἱπιετίεταί: 
πως εται ἵπ Τ44. ἱπίάαπι «αἀποϊαιϊοηίς: 
Τριαια τόκο ργκες ἔνθα τὴν τρία» όρθην 

Μ{. 1ο) ὁ Πες, Ὠὶς υ[ας εξ ρτπεῖες 
Μμηκετωι 4 Εγρίπίς οιχικ ΠΙ. δραῃ- 
πιο ἵπ (αλ, Π. ἵῃπ εί. ν. 31. 1π εο- 
4ο Οοἶεὸ Παές ετας ἱμιοτ]μεατίς β]ο[ῖας 
Τρίωινα τὸ λέγαµλμον καµιακιο. Πς είπαν 
νοςαραβί τεςεηιίοτες; τνίἀ, Ἰ)ισυιηρίμε 
ΟΙοί μ. 1 ο ἵῃπ Καµάκ». 

40 Κατ. οκεῖον  τ,7.] κ Λιρ. 004, τε- 
{ταῖ, ΡΓΟ κατ) οχεῖο υὲνρ ἂν. ΡΑΜΙΟ ροίξ 
ο» ἴωάε Μαὶτ Ἱπίεπηπι : νηἱραία ὁραμ]θ. 
σι αὐὈοαϊτ ἵπ (αι έηι. Ὡ. ἵπ ΡαἱΙ. Ταν, 
ν. 4δ Όμες νετυιπ εὐσὶν (εᾳιυπίατ ΟΠ! [ὁ- 
ται Άπρι ἵπ Ἐάά, ἃ Αιρ. 004. τερετίὰ: 
εατ οπι[εγίε, Θελοἰίομ αυ ἱρίο νυραίιωπε 
εσεητί Ρατερί. 

4ἵ Κάδμκ] Οαἱπίπιο Δαιαῦ" Γαμαί ᾗ- 
λα (αἷε «4πΠΥΊΠΟΠΕ: [κά που ἱρῃις [οτιε ἰ- 
ιειαίοιίς οτας Ρεςεαιι τα: {ἱ Ὀεηπε αμεπιπῖν 

ΚάλωΣ 



τα ς ὅ ΕΙ} ΟΙΝΊΙΣ5Σ4Α Σ. 35 

λωήδας φυνρίκας δωσειν Μήνκί ασ, Δ έν τε τβιαώφ, ταῖς Πεσειδῶι(8" κοὸ Ἂ μν- 
ς : ς ἃ τι Β τ 

ὤνης ὕδασι. “’ Δια . τ µίδν Ἐ Πεσειδῶν (- καὶ το κάνης πελιύδρον γέγονε τὸ ὁᾷ- 
.6-. ἳ Ὁμηελκὸν 3 Ἔκσνρα ἐ ἐμιμησαπο, Φασιοιό σοῖς ᾿Ανδρομάχίω» 

Καὶ κεν ὕδωρ Φορέοης λ («ασνζρίθ» ή Ὑπερείης. 

 ΑἌας. 
ΠισειδώνΟ- καὶ ᾽΄ µυµώνη: 

͵ .. Φ 
Τιὲ; ὅτως λείπει ὁ καὶ, καὶ εἰσὶ τα κτε]οκα αντ  πρωπ]νπων' ἵν Ἡν 

Φοὰ “ΟχλΘ- δδ. ως ] Ἐπεὶ πεςο [μὸς εἰσφλθε Ἄ πελἰν. ὄνλ(θ- 2υναικᾶν χο» 
μ εἰς τα βασίλεια Προ) νομζ ων Ἐ Αργείων » αοὶ πελεμκίντων τοῖς θιδε΄ ου» 
ἐχλθ- ον κεκῶν εἲς το βασιλε Ὁ δα λάγενεν λγή 3 3 τος ὃ χορᾶ γυναῖχας, αἲ πες 
σέωσὶ ην Ἅστο Φομίκης ἐλόσσι ἔνιοι ο] σπζεσιν. εἰς τὸ πόλιν. κοὺ πὲ χω(ᾷ παεροζύνσι» 
κοὺ ὅτως ἐξηγονὈ ὅτι 38 ἐχλθ” χα) ππερφ[μὸς εἰσήλθεν εἰς Ἡ πελιν., χαρὴ σος δὲ: 

μες πυραφνικὴ καὶ 
δὲ ως, αντ ἅ ὅπ 

ο06 8 ἀιλόφογο ] Φιλολοίδορον. 

φεσπκᾶς { 

μλεε ὁπε οἱ γιωαῖκες, Φιλέψογον 3 χῄμιω θκλειῶν ἔφν. ἵν μ 

Σρημω γωναικῶν ] Ἠγαν αἱ γιωαῖκες, αξι- 

ΦΙΟ Τύδαον οἶδμο ] Δέον κ ΕΗδαίων γπωαικῶν συν τε ῖνον ὃ χορὸν Ἰοκαάςῳ 

μυβέωθς τη πῖς συµθώσιν, Όγπτηδες ασε ἐξ ἐωθίων. οἱ ἐκ ζένων συνέσηκεν » 
όπως αδεῶς αντιλέγοις» τῇ ᾿Ἐπεοκλένς πλεον "3 ὤνν πῶς ἔμελον Ἰ βασιλέα ἐλΙ]: 

χεν, περ ὡπ' αυτο) ἐδασιλόύοντο : 319 τέτν Φοινίοσαι εἰσὶν αἰκμολώτδες. ᾽Αγίωο- 

ειδών ἐκπετεεθηκθτων Τνρον., κοὸ τες ὀπκράτης αὐτῶν τῷ ᾽Απόλλωνι πεπεμεφέτων» ας 

κοὶὺ ακροβένια Ἐθαπιδης λέγά Δεξί" απερχέμᾶμαι ἓ ἕν λι 3 Θηδῶν ὁπᾶσε. να κά- 
οδηραν εἰς Θγξως ὄλιμέναι ε. ἆ. Όρπτανσο πόλειον “Ἔ Αγίων. 

Ἕλλως. 34 "Εδ. Φασὶν ὁσπὶ συμεπολι]ίδων ἡ συ[ενίδων ὁ᾽ Ἴρκο σης» αἴτνες ἔμελιον 

ο Ὀγμυθήσιοῦς αὐπίω Ότη πες συκθασιν ́  ΌἼήτηδες σόν εἰσίν ἐριώθαι αἱ ὅ χο» 
αλλα ξέναι κοὺ Ἱερέδελοι, ὅπως ἐν πῖ εξης αἀδεῶς «ἰντιλέγοιεν σοεὲς Ἐ ᾿Επεοκλέες ἀθικίωρ. 

Ονκ εὖ λέγειν 22ρὴ μν πι ποῖς ἔργοις παλοῖς. 

αι) ὃ ὁ ος παῤ Ἠσιασας μμ - ὁ ὄικακ αζρώο), πώς ἂν ἔμελον ἃ βασιλέω ἐλίί- 
χον. εἰ ἔδαφιλάεντο επ αὐσα/ς 

οὔμο ] Τὸ σπλαγθ-. 

Κάδμων σὔοφυε ἱερεῦπιατ η οτα Μ{. Τ.εῖ- 
θερῄς, ε αμο νοεμίαπῃ νυ]ραῖς ἱπιετίεςὶ. 

42 διὰ η] Επε πονυπε Φεπο[ίοη Πιαῖε 
Τυεταῖ εχοτΠις Κῄησίης: πας ΡταεςθάπΕ, 
Ίπες οΏοουε , Πιο Ίοςο τερο[Ηῖ, «1ο: [ς- 
Ρεβαγιτς ἵπ 144. τεἰηαῖς. Εωπετὶ ναι [5 
{ωρίεᾶις εβ {π Π. Ζ, ὁ5τ. 

43 Ὥσε πῶς ἔωελο] δὶς εὐιατ Κίγρῖης 
Ρτο ώστ.ρ ἴμελοι, 6 Ὁούϊες {Ορος ! ππῃ 
πηαΙρο ἸΙ.εἰάεπῆς , εχληίδεης Ἠθο ο’ απ 
Φελο]ίοπ. τά Ἱρίαιῃ Ριπείοτι: πο ο 
απιίαμα εξίο ρτορία5.αἆ νεα ν ό τας 

91 

Δεσξήετε, αὐαπι {αῑῇε (Πῇρίςο:: : πῶν 
ἔμηἈο Ὑ βασιλέα ἐλίχεν. : 

Δ4 Άλως ᾿"Εδ, φασὺ κ. τ, λ] Οιπί[δ- 
ται ἰπιεργιπῃ Ίος οεμο]ίου Γησίεςς ἃ [π- 
πε Ροϊσται οπλ ας παπι ϱπ4θΙη Ρ8επΕ 6- 
ράσα η ριβεσθἀεπί ]πὰ νετετὶς εἴ 
ΘταιρπαΠοἷς Ώου. οχεειριπηχ εκ. ἴτο νειθ- 
τὶ νάειατ α- ἰτοτοίοτε, αμὶ οεποιία [εῖ- 
Ρῦϊ ἀά πεῖτο: ταἳ ᾳμῖρρε θελο]ίο (μοἱε- 
απο ἱοσίατν ἵπίετια νοςμία «ὐΓπεξεμιθ: 
εδ δὲ, Φασ.ν ------- νετυυπι Φκσὶν Ιπαϊοίαπι 

Ριαερεῖ αἰίοιῖας αὐποταήομοπι εοΡ τα εη!ῖς, 
.”. 



36 ο πο ΝΕ  ἕα 

ἄ 
211 Ακροδήιω ] Κυρζως αἱ Ἔ καρπῶν ὠπαρχαὶ. σοκ Ὑ Θΐνα. ὃ ἐς ὃ τωῶν 

ἆλω. κατοχρκώς Β, λέγονΏ) καὶ αἱ απαρχαὶ λείας. 

οι3 Φομίοσας Ὕστο "αεν [ ον νεσθ-.. ολ ἄπειρο- ἡ Φοιίκή -οέλιΘ», κατε- 

χονσατο πιω τη Φ70σή. πιξς ε] Φομίασας σαν .. Τύρο πα. {ε αρ. οἱ σε 

Αγέτορθ- καντογέμλυοι » συ:γέ κια» ἔχονπς σέ) τς «ξὲ Ἐτευκλέα, ἃς ἕλαδεν αἰχμια- 

λώτες Ἡ Τνρον ἁλόντες» ἀπεσειλαν αὐτῷ. ἵνα ὃν δὲ απ ὃ ᾿Επεκλές εἰς Δελφὲς 
Σσεαιλῶσιν ἀναθήμεκῖ τῷ 9τῷ. ἐπεὶ ἓν ἄληλον ήν ποθεν ἐληλυδεισαν., αὐτας πεπείηκε 
Ἐ χατ᾽ αὐτοὶ τυχίω απεε 7ελαι « 

{4 Ἱν δὸ ] 7 Ὅπως ὡπὸ Ὦ ἐξεχοῦῖς Ἔ χιοιζυμλίαις ὃ Πορναοσᾶ ταχθή- 
ζω οὐκλ σοι. 

ο Κατενάσόίω ) ανὴ ὃ 3 κατανασθήσκοι. καὶ Σιμωνίδης ἐν ἰάμέοις, 

Τέ ποντοι μακρῶν λόγων «νέδρθµον; 

ανὴ ὅ αναδοφµᾶν µέλω. ἐγω 3 οἶκα ἔτως ἐσν», ὅπε ἐν Φομίκη καπτοχβίω 
οἱχησοη Ὦ. Παριροσὲν. 

αλ Ἴδνιον ἄι τόντν | Αιαπορᾶσι» πῶς λέγ ἀσιν αἱ α; ἃ τ χοῤν, Ἄστὸ δονίκης εἷς 

Δελφες {5 πλεν ὉἩ «Ἡ Ἱ ἰ]έιον πεντεν. καὺ Σικελίαν }εγονέναι» κφὸ ποντοι Ζεφύρα 

πνό σκκ]ό)-. καὶ ἐικε]κμλώς τῷ πλῷ. δεῖ εν τὶ ἐξις αἴκεεν. Τύθκον οἶδμα λιπᾶσε 
ἔξίω ---- ἐλάταῳ 5 λιπὺν Ἑ αἰτίαν κωσαις αὐτος. κοὺ μὲ εεύοε πεπλόυκέιαιν 
ο τῇ Ζι θνρε πι οἳ » ὃς. ἐκ Ἔ ἐυτικῶν πγέων αντιδανϕ ποῖς Ἅστε Φγαπελῆς 1 ολ 
δυτικὸ πλέέσ, ὃς ἐεν Ἅστο Συθας εἰς Ἐλλάδου, ἐλατη πῄυν ἔπλόυσα. ζχφνρα κ; 

Σ αλα νὸν σον « σεν]. καλήσῳ κελαδήµαῖ Μσερθνω τ. Ιονίων καὶ «καρπίτων πε- 

δω ἅπερ εἰσι ὀντκά. ἔν οι ἢ Γωνιον λέγωσι τὸ ματ Ἐνδιιων πελαγῶ-, πο 8 Ἰωίαρ 

"πόλη Ἐνδοίκε, Ἡν ἔκτισεν "Ίων ὃ Ἐκθα, βασιλόύσας ἔτη κζ 
918 Ἐλάτῳ πλόνσία ] "Επ. Ἐλάτα πλόίσε(ω Ἡ Ἰένιον κ πόντν ἃ Ζεφυμ 

πγόυσω]θ», «εὑσερθνω Ἔ ἀκαρπίσων πεὸ ων ἡ) Σικελίας. 

.1ο 

ρυιαπῖ Οατ. «4ὐγε[ε]μο ΜΙ(σε]]. ους ΝΟΥ. 
Ῥωβω Ἱ ἵρ 1 ιοἱαπέ Γ. 1, ρ 37. ὑ. Δυ Ῥος Τ. ΤΙΙ. Ρ. 13. Πο ἀΠὐίίο, οπῖη Ώῖς σΟἵ- 
Φολοίίο Οοάεαχ τεάοτάϊισ Λαρ. α αἱο τί ἀεδεαῖ : ὅπν ταχθήσοµιαι οἰκῆ- 
Ῥιαεσεάεηιία ααθς ἆαιή 4ΡΕΤαΠΕ, σαι. | , 

.. 46 Δύ αὐτᾶ τὸ Ἐτεοχλέσε ] Γιά, Κἰπςιι 48 Κωτασθήσομιαι ] Ρίο καταναςήσοµιαε. 
ΡΕΤΡΕΙΑΙ δἱὶ αὐτᾶ Ἐτεοκλένο ' Λιρ. ΜΙί. ἕω ᾖἵἴαπ ἐπεηάαιθ [ορίεται Ἠεπγ, διερῃαπις 
εἰς Δελφάς Ἀσεφαλῶση ο τά Ἐτεοχλέες ἄνα- ΑΡρρεπα. 4ε 0. Δ. Ρ. Τ45. Ηὶς Α νειετὶ ΕΠΟ. 
θήμά]α τῷ Φεβ" ἐπει ἕν ὤθλλον πόθεν ἐηλύθει- Ιἱο Γμααι τεσεηίιοτ εοηίεζτιγᾶπα ἀἰκοριβίϊ; 

ες τς τῴς"] Ψἱὰ. Οεἶεβειτ. Πε[εγ- 

σαν αὗται» οτοκε τ. κ. ὤ, τ. 6. ΦεΠο]]α[τα 
νειας [οἠρίεται, πί {4/1ΟΥ, ὅα ὃν αὐτν εἰς 
Δελφὲς Ἀπεσαλῶσιω. Οὐῖα νοσατας Εευσίειη 
τᾶς.σ πο Ἑτεοκλέα, ΤΕΟΕΠΙΙΟΙ πά αἲτὸ Ρο- 
{ΗΕ τὰ ᾿Ετιοκλένς"' Πα ἆμο εοπΏατ!/{. 

17 Ὅπως Σαχθίσωµικι] Οποά 
ἱρίαπι φποφμε (γοίωηι ἱπιρ]ίοα(ε επτοι!, 
ταφύήσωμιαι Θταεςῖς ποπ Εηῑτ η απ. Ῥτο- 
{ω5 αὐ(ρητίοτ Ὠμίμςιιοάἶ ΕΟοΙΠᾶς [οἷο]ῖς ἵπῃ- 

ἐγὼ ,' ν8Ι ροιί5 ὡς ἐγὼ δὲ οἴμιαι ἅτως ἐπύν. 
Ἠσες Ἱεταπι, ἅς ρτοχίπιε Γεηπεπιία, ἀείαπε 
ἵη Αιρ. 

40 Πλεῖσαι ] Οοιπεπάμπα πλεύσασας, ι 
50 Διτὸ] Βοτιαῖς [οθεηάππι λοπὸν 

τὸν αἰτίαν εν] δοδιδέασι, εειετιΤη δαϊε» 

«απ εως ὅτς, ------ Εγμημιὲ Ζερτος ᾖαη- 
εἰ, Ῥαμίο ρο[ε ἱεαρηύμαὴή ὅ ἐσω ἀπὸ Συρίῶς 
εἰς Ελλάδα. 
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πμ σι νυν πα Σ. 3 

ε Π ῃ κο 14 ͵ Κωκα / 
919 ᾽Ακαρππσων ] ᾽Ακαρσιςι οἱ μδὸ το πολυχαρπα, οἱ Ἀ το ὀπλκασιν πλω, ὃ 

« Ν » η 3 

ἔπι τὰ ἄκαμπο, ᾽ ὧς πν κοὺ ἁτρύγίτον λέγετιμ. 
πε - - / Δ Γ Γι 

919 Περιήῥντων ] Τῶν σφοδρῶς ᾗεομδίων καὶ 53 εύκλῳ πεχυμλίων. Ακάκπισα 
η σ.- 1 4 . Ας , . - νο Ἀ ὦ 

ἢ πε τω Ἀοέλαοσαρ Φήσν, ἐπεὶ ἱσπόύει αἱ κζες δεκῖσιν ὀχμμα]ς- τρέπεν. ὅτν 
πο Ίων λέγή. 

4 ’ - 

'Ὅταν ἃ πότε πελον Αἰγαον δρόµω, 
πρὸ λἰά/ύλ9: ὸ ηρ ὧπ, 

Δελφιεφέρον πεδν πῶς Ἀ]φμειψαμλναι. 
Ξ ἤ Φ«Ὁ Ν - ῇ . 

Σικελίας Ἰ Σικελίωφ οἱ μλὸ Φωεὶν εἶἶαι µικοδν νήσο, μετκξὺ Καλκίδιδ κο) λὐλῖ. 
’ - 4“ ..” Ωω! Γ ΄ ΄ Ν . 

5”, τκυτίω ὃ ἄκαρπιν εἰρεοθς, αυ θαλλομδμίων τῇ µε]αλη νήσω». καὶ πολυκαρτω 

Σικελία. οἱ ἃ Φασὶν 5’ Αἰφύλῳ αὐτιν ἕτεοῦ εἰσμ]ίω παντα τέπεν Ιένιν λέγε, ὃν 
στ ΄ » ὃν εν Ν ε 3 / », Π - . 

οἱλωμδόη ἔπφλθεν ἡ Ἰὼ, ἕδεν μοὺν ὡς ἐναντν α.έιικ πν.οι](Ὀ. πεῖς Ἅστο ὁ οιιήκης πλένσι 8 
/ όν ῃ  οπτι. λ 4’ η τν κα Φα λ η τί 

πωπηῃ πεπλόῦκέναι, Φασιν ἡ κο πνάταω]Ο” ἔδη ὃ Ἰεφύρν καὶ πεππυµέκὴ, ὅτε 
φαλίωὸν ῷ πο πελαγϐ- ἐν ὦ ᾳ εἰαθλνῆ ο Κοατνς Φησῖν αὐτὸς δηλᾶν τω ἆναν 

καὸ ἰ ἐκομίσίησαν εἰ τν Ελλάδο ο τὰ μῇ ζεφέρε πνεὰς. ἕ Φαινομ/νν κα 
4." / ’ εν τά Δ , ε -ᾱ / Ν ως αλ , . γε 

Ίονιον κολπον» σιµααά ἓν Ἡ ἔαρινὸν καιρο. οἱ 3) λέγεσι τὺς Ύστο Σιβήας εἰς πίω Ελ- 

λάδοι εἰσδαπιονς  Ἰόιων πέντον περᾷν 
250 Ἱωπευσαν] Ὁ- |] ΣΦεδμῶς κατωπνό σαν : ἐξ ἵψα: τε κα Ἅισεν ἔαυτς πγεὺ» 

µν᾽ καὶ ἔνκντον τῷ χορῷ γέγοεν. 5’ ὅπ ἡ δύσις ὁ ἕφυρθ» σν-ων ὥρα Όεμες σεὶς ός- 
ι 

ζωπαν. Οµηθ». 
Γη ᾽ 1 { } Φ/ 
ΑἈ α:ει ζεφυροιο λωωπγειον/(Ὁ» αητας 

"Ώκεανὸς ογίήσιν ἀναφυύγειν οἀνβρώπες. 
λ [ μα . . ἳ Ξ , ” 

πὸ Φύσς ἓγ καάλιστν Φησὶν, κ τὸ ἑαυβῖς καλισν, ἐναντον ὃ [ῶ. 
95 

σΙ Ὡς πν ο) ἀτρήγετο] Ἡθηπεγως αἴηιο- Λας. 0οᾷ, εχηῖνει Π[ς Πο (οὗρία: δι)Φί. 
Ἔϊας Πόντον ἐπ ὠτρύγετον εῑχῖτ: μίας ΕΓΙΠΙ γορο πότῃ λἱα μεν ώρδιΘ-" [ήμς νοσθπι πάν- 
πε[ρίειεης [ο/ρῃῇε νίάεμΙΓ: ὡς ὃὸ Ὅμηωρθ» τα [ατεπι Ἱπειαδίπιατ: ἱρίαε ἔοτίο Νεγεῖτάςς 
Φόντον εἐτρύγετο" λέγΦ. ἀἰσθραπιατ ἵω Νετεϊβτ «45/εγΙΙ, Δελφεο» 

50 Κύκλω κεχνμέων] -δἷο Λας. ΙΜί ῬίΟ Όρο πόντα πεοίον / Διαμιειν 2ρ]ραι. 
βομέων ππος πηίαπι 1ἱ]ε ρταεῦεῖ. Ιεεο- 54 Αἰχύλω αὐτὸν ἔπεοχ 1 Τη Ῥτοπ. ὙΨἱπᾶσ 
Ώςπι ἐπιὲ ζεύγερ αὐγεῖ ὃ. ο. τ' ῬΙΟ Ἠηοειῖς τν. 839. υὈἱ δοροῖα[ίαε νετρα δέαπ]ε]τις πἲ- 
ἐπει ἔσπεεν αἱ ολες θοκᾶσιν ὀχάμιαιΘ- τρπο. πε, αἰημο ἵη ἴῑδ ποπίε Ἰὼ τοέε Ρρο[αίς 
γ]ά. 6ᾳἱαξετὶ κ. Μ.1, ο ΧνΙ. ΒΠ8, ΕΙ ΡίΟ πώ, 
εοιῖς Είἴαπι Βανες εοπραταρίυτ: (ογπηις ας Εξ ἵψες] Ὅπα Ώερε νος ῖ 1π 
6ε κ. ϱ ϱ, ΣΧΗ, Ρ. 15. καθάπερ ὥστεις 96Πο[ῖ Ργπεβείας ἀϊνειίαταπ ἱπίιειρτεια- 
τας νευ; χράµεθα. Ῥἰαμεις Ιππία. ν, Πεπιῖς: απο ἵπ πιοάίη [ία (ζπ[δῖ Ροίιθ. 
1Ο. ΆΤΠΙρε εΦίΟ ἰσπεο βρε υἶαι εοετιίεας δρῶ 

3 
Τα: Ἱσππεύσαν ον Ἰ ΣΦε2ρῶς κατωπρεύσωή(θ», 

Ες υεβε: Πῖπο πατα Εωῖς Ειρυ]α ἀθ Βε]- Ἐν έραφ] Ἔξ ἵψες. Κάλισον κελάδιια] Τὸ 
Ἱετορποπεῖς 6αμο. κώλισον : ἐξ) ἑαυτήά απ εἶμνων (1) κὸ ο αιτίον 

53 Νγρεῖσι, ] Αυσ, ΜΙ ορίσι. Ειάβτα τῷ χοῶ Ύέγοςν  νοει]ας ἰξ ἅ εἰ νυ]ραιῖς 
Φέογ]. δ Κυπρι Ροἴσεταπι Νημαΐσι, Ίανεηες ἱπιει[οιοπάας Πιρίεοτ: Αιρ. Οοάϊςο Ἶις 
γαΠπΗπ εομ[α]απε Ὀτίίσαιη Ῥ. 37σ. 1η «ϱποφιο ἀθ[εια αγ. 
«4ε[ε]ηοῖς» οιοά Ρίο Δελφιερὸ Ρω[ιθτης ςό Ὅτι ἡ ὄνσις] Κπρίηςν Ίπος ἴΠίς σρὲ 
Φισηε]ης Ἀαγπε[πς πεσερῖ Δελφωεφόμω» εὐρωσίων ΡΙΔΞΛΡΕΗΣ ὸ, Ῥτο { ὀύσιο «ΟἴΓἱρο- 

ε δ δαί 



55 Σ Χτθ ΑΛ ο «Α. 

Φος Κλονῶν ᾽Αγωοριδῶν] Ἠ Οἱ «τὸ Καδµεῖο. καὶ ᾽Αγίωοράδαι» ἔπεὶ πευτὴφ 
Κωδμν ὁ Αγίυωφ ὁ Τινὲς εἰς τὸ Αγἱεωρρα}ῶν «ζκσι. το Ὁ ιομμεῖς. ἂντὶ ὃ συ[- μ. ος : ο 1 

Ἀμεῖς ἡμῖν, Ορ τες -μολμεῖς Ἔ Αγίωος,δῶν πυθγκο Λαῑν πεμφ/εῖσν. γίωορθ- ἃ 

παΐδε», Καδμο” ὥασ(θ». Κηδάῦς. Κίλιξ., Φοὶιξ. Ἐνρωπη., Φμνάς. ὃτπι Λαϊ: ἂν 
Ν Ἀ}ὰ ’ 4 - ... β η , 

Φην, ἄν ὃ Οὴ πύογες ὃ Λιὸς περ φθεῖσω. ὁ ἔπν εἰς Θήδως. τοὲς ἃ Πέρες Φασὶ 
Αν ἃ Ἐπονλή κοὺ Πολειυείκη. ὁμοιβρεῖς }. Ἐ Φοινίκων 

ος ὃν πι, 61 ̓ Ανὺ ὁ ὁμεί ) ἴσως ἄλάλμθ[ι ιΏν. ὥσπε 
ϱ.δ ᾿Ίσο οἱ ο]αλμαίμ | Αντ ὃ ὁμείως, κά ἴζω α]άλμοαί χρυσεοίμν. ὥσπερ τε 

Ἀί χ:νσῦ καπσιόωσμὴμ ον οι αθήκα ὅτως ἐπεμφίίω. 
. « 1... ε. ’ εὶ 

219 Γεέμαν] Ἱ Ἐπεχέίω γλνέοῦς. τει ρήση. ἵν Ἡ ὧρ τὸ Κατενασίίω, 
, ς , . η ” , ν 5 ε 

λάτρας. ἡ δελή ὠνοιάσθίω καὶ ἐπωνίίω., ἡγνν πάσα τῷ Όεω οἰφιέρωμαι, ἔτι μοι 

πωνπα ο Άλλιππνετεῃ ατελή . τὸ Ἀξστιος ἐν τῇ Κατιλίᾳ. 
. [ πὶ - . ἡ 3 Δ Ν [4 

9309 Ἔτι Ἀ Καρωλίας |. Κατιλίν ἐν πηγὴ ἐν Πνθία, εἰς [ὸ λέγει τος ἱεροδελες 
ποιεθενκο Ἀδευί - µελλκσας ευπρόσπον Φθεξεὸς 5 ὂν τῷ τρ πες. 

ωιο " Ἅλως | Καπιλία πηγὰ ἐν Πννῳ, αφ ἓς ἐλεοντο ὃ ἱερῷ ὃσλαι πορθένοι» 

οὔτιες ἔμεἌον Οεοπρό τον. ἢ τὸ μαντό,.-α., ἄδεν αλ  τοπο(Ὁ». Μυάον) ἂν 
2 » 

ὃτ καὶ τὸ Ὁ Κατι ία ὕδωρ λάλον ἵώ. πλασαμλνοι τάτο σοκ Ύστο ὃ λαλεῖν ὀμῶνο. 
. [ , . . ντα. . -- ’ ΄ Ν ’ α ’ Ν υ ’ 

ἄδιωκτν }άο᾽ αλλ στο ὦ πωεν τὰς ἄλλες Μωρτικές. τὰ. αώτὸ ἃ γέά καὶ αι δ ἐν- 

Δωδάνη δειός. 

ὅτε, ἑδὺε ἐς ὁ ζ. νοῖ Πῖπς ἴαμεε, ος ἵπ 
ξεπετε συ εκετοϊταίαιη Ώον Εαϊ[ς: ε 
αωἱάεω 2ερΏγάς. Ἱεπίτετ αείταιο [ρίτκηδ 
ὀἰοίυτηε εδως ». {ὰ ηῖς Ιοευπῃ ία νοα 
ποη ἱπτευά, 1Π ὅτι ή δὲσις Ἰαΐθι, πὶ Εαὶ 
Ίο. ἐπισδιθ” ὁ Ζεφιμθ»”. πέν ώμω φλρκςν 
σβὸς εὐμωςίαν. Ὅμηρθ-. Ο4γΠ, Α, 567. υδί 
λιγυπ-ειοἷα: ὤλτας ΡΙΑ«ΡΕΠΙ Εά. ἔτ[α- 

εἶίως Ῥ. τὸ, 14. ον τῇ Διαψ 
στις ὁ-6 ------ . προς ἐπίπιοιαν ζωτίκν 6υ- 

τελεῖ, --τ-- Ίρπα ῥίο Φησὶ, [οι]οί ροτοτῖε 
Φωσὺ, οσία Γεαῖϊτ κα το ἑκυταῖς κῶλμςον 
-Ροιετίε 14ππεῦ ἅ Ὀ]ηςά. τειπετῖ, 

«7 Ἐτεχίη Ὑειο.] Ὀάὰά. απηῦσε, Ἔ» 
Φἑνόμνην ὅὲν ἥτοι Ὕεσοραι Ἀατπείις ΙΠΙΟΓ- 

βεταῖι Ετάχδην γεν. πυ[ρίαΙα ἰςδα ου]. 
ἀσιπ. ξ ποππαγαα!η. νετυῖς ἵπτεῖοιε 
Οτασιαζσοτίης Πα (αππεμ ἵη Οαμίαυτ]ρ. 
Βιιπο Όσα. τέρετία Ρέετβις ε[ε ἱπάίσίο» 
δὲ εαἀσιη οχΗίυεῃς, Οοά [εουίτατ Κωτε- 
ρώσθ», ει ο ν. σἵσ. Ἐθησεμαν Ὠἶπςο αι ]ρῖε 
ση», οἱ) Απο. ἆθ Ὁ. Α. Ῥ. Ἱὰς. Ἆ. 
ο. Ψετυο Κατοώσδην (αρίεσία, ς 

Αη οΠη][εναῖ, οσρεπά ση αοτὺῖι 

ειν σημμιω- 

Λατρις  ὅ:λη ὡ οιωώσδην κὺ ἐπιμωθνρ. ἵη 
π 

Ετοτοτοαιίοἶς ποι(πιυς. ἶ μίας νοειήκθ 

ο [ 9λ» 

ὃ, απεπι ἀπάάπι Πα ταταπε αυ. Πεϊηβις 
1,68. Πεοετί Ῥ 320. σ ὅτεε- 
οὖις Τι, ΕΠΟ. Ρ. 3ο. ΕΠ, πο. 
10) ΟΥυἱ ης ΟΕ[ειν, Μὶςεει]. ΙΧ. Ρ. 108: 

«8. Ἐν τῷ τον] δρ εἀῑις ἀῑνειβῖπια 
Ῥταέυοϊ ΑΙ, 004. Κασλία πηγή ον {Π. εἰς 
ὃν λέγε τας ἕερου λας παρθζ ες αλά: μελέ- 

σας «ετρόπιω {9τοτρόπιι) ΦΔεγ πει Ὁ 
πατριδὈ». οελοίίοπ [εῖὰ, Οο-ἱεῖς Πα)εῖ 
[οαιοπιία: «Φφ' ἧς ἐλέοιτο τὸ ἑερῃ ἂξλοι παρθά- 
γοι, αὗτιες “μωελλον Οι οπράπιο --- τιν π:ρὶ 
τὰ τρποδΘ». ---- Β νι]σαιῖς {ωυίε ηυἵς «Οης- 
βεετεε, Ῥγιίαπι αητὸ αηυ: [6 Ιανός ἆδ 
Οα{α1ἴο ἴοπιο ρειίια, Ύὖααι ε Ἱτίροίε τα. 
είπατειατς [ά πο υυΙ Πο απ]άοιη αμ ηῃ 
ϱαἑαλακη Παυϊάο. οοµῄξαι, Ῥ'άείειεα ρυτ 
τὸ ἑεροὸάλες πωρθένς ΠΟΠ νΙΛΕΤΙΙ ἡ σα μον» 
τις Ρο ἀεβσπατῖ, [εὰ: Ἱητο]ἰρεπᾶαξ ρο- 
τας {ρπις Ῥψιαίαε γεὶ (εππρῖῖ, περίῆτας 
Ῥαυ]]αο, Όνο ρεσυ]ἰαϊ οὐπάαπ ταΊομα 
βιοιατος 5 ᾳΜαἱΕΕ ἑεροθύλης Ῥωθτος ΡΙεΙ15νΕ. - 
ρ«βτπ ἵπ Γεπιρ]ία Ὠσοτιῃ. Ώδατυπονε ΕΙΠΕ: 
Ῥτοτίης εἰξ εχρἰοταπ, Ταίες βήητας 
Εμοεπίβας νἱτείπος παπα ἀῑοῖι Σγέρ]αος Ἱκ- 
ἱραπύας ΟαΠαίίας βε]οιία[τες αυίεια, ἱβίως. 

νου] ταβυρ]ο ἀἰσαίας Ρρηεί]5 ανα: αά 
{ο Ὦ8- 

πο 



ες κ» ο Αα Σ, 

κ [ Ἅως ] 5 Καριλία ὄνομα πη)ής ἐν ᾿Λγποχέῳ ' ἔπ αὶ τὸ ἐν Δελφίῖς ὕλως, 
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5» 

932 Παβθένιον χλιδαν ] ̓ΗἩ αὐτίω τω Κανλί Φησὶ, πτρέσον παρθένω; μέγον ἐν 
λητρόν τοὺς κέµας ᾿ ὦ καἈς- ποὴ τευφὴ «Ὁ εσὶ Ἡ πορβένων. 3 

335 Δικόρυφον σελας ] Δικόρυφεν αὐτὶν ἐπεν. ἐπείπερ ἐν ακφετερφις ταῖς ἄκραις 

τὸ Παμναασᾶ εἰσὶν Περὶ», τὸ μὶν ᾽Αρπμιδθ» κα ᾿απελωνθ-» τὸ ἃ '' Δμνύσν. ἐπε 
ποόιω ἐν ἑκατια πῦρ ἄναστεῖ) σεὶς τες θυσίας, τέτὰ χάθιν καὶ τὸ πῦο δικέρωφον 

, « Π 

ἅπεν, ἅτε δὲ ἐν ἑκατέφ ἄκρα ἁστόμδνον, σσ Ἀπτὸ Ἑ δύο Ἡ καρυφῶν ἄν) δ03) αμ τὸ- 
µα]ον πὸρ αἱ Σπα ὃλς ἄκρε. δουμε 3 πες κάτω ἐν δύω οἰναδιδροῦς, ία Ὁ ὅτα- 
ππεοσθεν σκόπελον» καὶ ὤσπες ἐξ αυτά ὁλτμεοζωὂς τὸ πῦρ νΣωὲρ ἄκρων. ῤ 

335 Ὑπὲρ ὦκρων Ῥαχχείων] Ἐν τὼ τὸ Δωνίσε κερυφίώ», ἵ Φασὶν εἶδί 
ἄμπελεν ο ὅτς καθ ἑκασίω ἡμέραρ ἕνα Βέτριυ ἔφερεν., ἐξ ἕ ἡ στνΣ) τῷ Διού- 

σω ἔβψετο [ οἰνάνόη 3 λέγε) ἡ πρωτη ἔκφυσις Ἔ βοτεύων. οἰνοίνίας ἓν βότρω» 
0 ὃὶ οἰνάνθης βέτμω σθοκόστοζς. οἴνη ἓ) κωλάτωι καὶ ἄμπιλο». ] Σερικλής ἃ ἐν 

; 

. 

ξοπίαπι Ἱνίπο Ολα [ίηπι μελέσας Φεεπρότ» 
«ΦθέΓξεῶς Ἆος πίὰς 4εηΙΕ ας Σἰεεπῃ Φέή- 
«γεςς αἀπο]τεῖτ ) περ τᾶ τρποδᾶ”. 9οὰ σποΚ- 
παπι, ΟΒίδοτο. περ τὰ τρίτοδθ» ιοπρόπιοῦ» 
νετις ἴαά : Ἔκγους Μιλήτε-, τρίπο)Ώ- περὶ 
Φοῖδον ἐρωτῶ; : Ὃς σοφή πώντω, πῃᾶτθ», τέ- 
σὲ τρίποδ αἰδῶ" 3Ἡ {τοτο ἀῑς ἀθολπιαυαϊατ 
ἆ τα Ιηεπιοσῖαπι τεπονο πό απ 2 
60 Κασαλία δες ] πες ες Λιῃ. 0ο. 
ἄυπι Ρειίτα. Ὦε ἔοπιε Οᾳ(τα]ἱο εἶτοα Απἴϊο- 
-ελίαπι Ἀοεῄανεις ερἰι 6. ὃς «ἄν α, ᾱ 
νι, Ρ. 41ο. 

6ο Ἂν κ ασ] Ὡς Αιρ. Οοἆ, Ρο- 
παμπ, Ρο αἲ ----- ἐσέ, 

6τ Διούσς] ἢ Σεμέλις αἀάίτατ ἵπ εἶις- 

«σπι Γεπτεπιῖας Φςλοίίο, ααοά, Πε (οριυπι» 
πηατβορταεδεθα: Οο4, Πμεῖά, Δικόρυφθ- ὢ- (ὁ) 
ἀ]αξασὸς ον τη μιά κορυφῇ Αοτέμιδ9- ἑερὸ» 

 Απόζωνο» εἶκε, οὖν δὲ Θατέρε Διούσς Ἶ 
σΣεμιέλης οὓς; - Δικόρυφον σέλαε καλες ο) 

τ φᾳ ἐν αὐταῖς ἀναπετομοίνϐ πυρὸς εἰς τη» Φεῶ» 90. 

«σίων ὀνομάσας. δε]ο]α[ίαε νετοῖ ᾖ6 Ῥατ- 
πα([ο. πὂπ Λροιπί (απτῖπ {εὰ ὅς Ώαεεβο 

Ίπστο ᾖ[. Σο[ζως. υιίτατ αἲ (απ. Ρ. 259. 
Φαγπα[ις αειπίπο Ρειῖε αεγηετα εοἶε, Μος 
Λ]μεῖο Βγοπιίσφιε /1εε» {418Π18 Ν, 72. 
Δικόρωφον πλάκα ἀῑχίι Σιγρίά. Ἑκεςὴ, ν, 
07. Δίλοφον πέτρα», δοβ], ΑΠΕ. ν, 1139. 

62 Φασὺ εἷωι ὤμιπελο] Ἠος εταῖ [η ],εἰὰ. 
«Όσὰ. 96ΠΟΙἰΟΠ 5 Φασὺ ὅτι ὤμωπελθν ὃν ἐν σα 
αὰ Διούσς ἱερῷ, ὅτι καθ ἑκώςην ή. ε,. β. 3, 
Σέωἡ σ. τ. Δ, ἐγέετο. ἘΕδηλτο δὲ ἐντεῦέε., 

νς 

ὅτι Ἀιόυσον πρῶτ(» ἐχωρίσχτο τοῖς ἀρέρώποις 
τὰ, ἄνωπελο, Ἱκαρῳ ἁὁὲς πρῶτο. αυτη Πἷς 
εοππραιατὶ Ροτοτίε Τγοζὑηως ἵνπ δορήρε]ὲς 
Ατιῖς. ν. 1146. ἰοευπι [ετίρεῃς, ωοί ντ 
ἴῑ]α ταρετίτειασ, α Φοβήος]ε ἀῑςὶ 5 ολυ:άφυ. 
λος“ ὃς ἐξι ας) ἐν τῷ Παριωσῶν ὥς Εὐριπίο 

ὃς φασέ. 
63 τὸν εὐώνθης βέτιον σὂεκ. ] ρτυῖῃ ἶο- 

εο», φὐαε ἆαδαπι 144. [εοιοριία Ρροίαεταί 
ἀιπρίως, ο ΜΙ. μειίτα: {ὑταδέα γοητέο ἃ 
ἐξ οἱ ὀνθης κ οἩ πρώτης οπφίσεως βέτιν; γωέ- 
μᾶκο».] 6ΡΟ οφ νοςπι οἰώῦθῃ ἕξ οὐ εἴοε- 
τα πια]αϊς[επι ἱπιετρτειαιῖοπες; ποςεπῖ είπα 
αἀποιατίοπί πηἰπίπιε να]ρατίς Ἠαες Ροῇεπε 
αἰαπάς τερειῖ; δορΏρείσα, επι Ρτϊοτίους 
ἣμς ἂε νῖιε ρτοσίπιΣ οοππεξεπάα, τα” 
Ερίαπι Ἱπνεπίππταγ αἰδῖ,. Ὠοἱεπάυσῃ επίπι» 
νετο πἰβῖὶ Ποτηπι ἵπ Αιρ. Ὁσά, τερετίυιῃ. 
π Ώμης ἔοτίε Ίοζαπι ἀιιας Ώμκεταπι αἁποτα- 
ποπες , αἩθταπι οἱιεταπι Ὠπες εοπξοσθΣίπι: 
Οοὐώνδη ὅ λύγε) ἡ. α. ε, τ. β. ΟὔἨ δὲ, ὁ ὤμ- 
πελθ». αἰτετα , {εηιθητία: Οὐώνθως »ῦν βό- 
τρυ» λέγά Ἡ ἐξ εὐάνθης βότµυ πῃοκὀστο], 
6 Πωθ Ἐὐξοεσιν ὁμείαν ἄμιελο, σαι] 

Ὠϊνίηαε Βυΐης αἴηπθ αἀπιίταπάαε νἰεῖς ρτι- 
οἳ πιεπιίπεταηε, αποτιπ νετθα, δοβλοοιέ 
Εοτῖς ρτοζαίιτα» {αὐἰἱεἴαπι: διερίαως 5. 
ἵῃ Νέσαι, ------ δεράτη. ποπίε»,. ἐ; Εὐσοίας 

θα μΙΡ μιῶς ἠ]ωέρας, τὴ) ἄμνπελο Φατῖ, ἄν- 
δεν, ὃ τὸν βίτων πεπαύεες. Όιαε (επῖθῖε 
ο Ρἱοπγβωπι Εη[βαδέως, εκεϊταταπι Ῥε. 
Εὰ Ποἰβεμίως. δελοὶς δορ]εἰς ἵη Αη- 

2 Πδ. 



δν Σ χο 

Θνΐση ἱρῶ, κοὶ ο) παρ Εὐξοεῖαν ἁμιία ἄμπελο ἔναι τῇ 

65 λίγων ἔτως. 

Α ἵ Α 

---Ἔξ γα τς ὀναλίο. ------' 

-. Εὐδως. τῖξε Βάκχειθ» βέτρυς : 

Ἐπ' ἵμαρ σπα πρῶτο μὸ λαμπρᾶς τω. 

Κεκληµατωτο χάμθ" 6 ανθης δὲ κα 

Εἶτ ἥμαρ αἲ ἕὰ μίοσον » ὄμφακθ- τρέπον 
α . - { 

Κο) κλήετες γέ. κάπεπεςκὸ τη βέτρυς, 
, .» ο ’ 

Δέλη ἃ πᾶσα τεµιετε βλασεμένη. 

Καλᾶς ἐπώροι, κενακιρα τι Πατ. 

ερ. ν. 1146 Χλερῶν ἀμτὰν ἱπζετρτείαίισ τὸ 

ἐν Εὐξοίω ἄλσθ”, η τὸ ὁ’ Παρνώος ο) ἐν -ὐμιϕοτέ- 

ροις ῷ, 344ξ, τοῖς τόποις ἡ ἄωπελθ”» ἡ καθ’ 

ἑκάσω ἑμέραν περὶ τὸν ἕω β-τρνας φί, περὶ δὲ 

την μιεσημ»τρίαν ἔωφακας' ἐἔτμυγῶτο δε πεπαν- 

θεῖσα περὶ την ἑσπέμω, ΤεῖὮ [ωρτᾶ πιοά απ] 

αὐπηἰταδί]οπι πονο γείοτος πῃταςμϊο ΕΠΙΙΙ- 

Ἰαῇο τος ἀἆοσει Γη[αήμς αἆ Ποπ. 1. 

κ. ῥ. 552, 38. Αίγάς, ἵπουῖε, ἃ τὰς ἐν Ἐύ- 

θοίμ λέγ{, Όλα μνθευς) τὸ κατὰ τὰς ἐφημιέρές 

ἄμπ-λές, αἲ, Φωσὶ» » ἔωεεν ὢ θὲσαι, πρὸς Μεσηµι- 

Ερίω, πεπαίνκσι βότιυας, ἑσπέρας ὃὲε ὤκμα]ον Χο- 

ρυγᾶσι ὀ»ψιλη τῷ χοιῷ Ἡ τελεµιων τὸ Διού- 

σω, ας πώ ξω», ὀσώκις ὠταλίσκον'), Φω. 

5), τοσαντώκις ἐδαψιλευιρβαι, ΦομοΙϊαίτες 

απφπίογ», αἲ εωπιάεπι ΕΠοπιεγὲ . 51 τς 

κ. τέπῃ πα ίβεαη εκ ΕΗῤῥοτίοπε ς ΕΡΙΤΒΙ 

Ἡν Εὐῑῆς εχαπρ]ατίδης: "Αμτελοι, ---- ἂν 

χαλῖσυ ἐφρμωέ ο, ἀνιχέσης ἡμέρας καρτὲν βλα- 

κώνεσι». ὥρλει δὲ Ἡ ἑσπέας οἴνον ἄφθ-νον ἔχσσι" 

ἀϊνοτ[α οὐπεύαππ. ὃς πιεῄοτα, πε Ιπαϊσία, 

Οοἀςσχ εχβίδει ΓΠοιπεγὶ Βαιαν ας τώιαέσηεὰ 

ἡμέραο βλατάμάσι καρπὸν ὧσε τρίποντας αὐτὸς 

ἀγπέρως εἶ-ον ὄφθοιο) δει. Ὠπες Ρεπῦ απίἀεπι, 

πες ἴαΙπεπ Ἱπιέρια: πιεβοτ Οοἀεσ αἰῖα {οτε 

θαυίς, απογασι {οηιοπιῖα επι Πὶς οοΏβΙας: 

ὠσια ἐσης ᾖ ἑμέρ, βλασάχεσι »- { μεσάσης δὲ 

καρπό; πεπαίκσιν ι} ὧσε τρίποῖτας Ῥο- 

Ώτεποιη ἐἰλοὰ τρσωτας ἵῃ ΙΜ{. τερετίυῃ, 

εἰάρεδοε τοῦ ροῖεται 3 Πρταίο: Άθας ὃη 
{ογζι η εαἰεᾶμθες, τρίποτας, «Ἠοππετῖ «ἱ- 

χίᾖς νἰάντατ ἵωτετρτες 1). ὅτσιρ Ε4ΠΠΙ σρο- 

σέω Ὠθς [επιμ ροίαίΠο τεσοτάαες {η Οἱ, 

1, τος Εαν, τὸ Ἕιαπασω, ἱπαυήτ 

δ. σ75, ἃσν ὤντι τό πατὂσω. ὅθω Φασι Ὁ 

Ίαν οὐ παρᾶντες τας σαφυλάε, δε} 

.οτ 

εἶίης: Τραπητὲς, ὁ οἳθ». ὃς Τρωπέρντο, ἔπον 
τωτο. Ῥταειει Ηε[οάιππ ᾿Ασπ. ν. 30Ι Νεί- 
Όέπη [ιά σραπέε «παπί ειἶαπι αἀπίρηῖ 
αρ. «11η. ΝΙΣ. Ῥ. 282. Ἡ. Ίοεμπῃ ερτερῖα 
τοβίιαῖς «Φὐγίαπως Μοῖεετ Εεγίπρα Οὐίετνν 
ΟµΗτ, 6. ΧΧΙ, Ῥ. 177. οοΠξ, (α[αιῦοην 
Απιϊισάν. Ῥ. 5ο3. Ἡ 

65 Λ γων ὅτως] βαρυ/απο Οοαίςε ἀειῖ- 
τὔτας δοβλοείεα ἆατα Ρτίοτα τπαλαί πιουάοί[α, 
ριουῖ εαη: ἵπ. Ἐάά, αριζηῖς (οπρία, αυ απι 
ῃ Βαγπε[ο Ώο Ιπτετροὶαῖα, Ὡς Πησετα ο» 
αὖε εοτηρίεἶαπῃ εοπιτασετίπε, Ῥπίπισπη ἴ]]θ 
νετίπ, Ροίε 1απιεη πιᾶπειπι τεἱῖποιξης» 
Ῥμπο ἵπ' πιοάπῃ ἱπιρίενθτας: Γν7σ8» ὅ ] 
ἔει γάρ τις ἐαλίο" [εεμπάιπι ναιίαιη: Της 
Εὐξεῖας: ερτερῖα, [ο]:σει! {απ Γαἰτεπ Ἶ]ς 
Ἰπά ειπὈίει]α Πρηϊς Ροβΐς [εραταται α τε]ῖ-. 
αιῖς: οππί{ειητ ἴβα Πρρμα Ρ{εγβης ὃς ΚΙῑν. 
δίης. Ψετ[α τετιίο Ἐτασιπευτί {οι- 
πια Διίσαπι ἕω [Τ8πδΙΒΙΙζαΓΑΕ ἴπ ΕΟΓΗΙΠΙΑ 
6 Θ1πεςᾶΠΠ οὐἱάξπι ἕός " «4 1γοταη ἴτὸς η1ο- 
αἳς 'Γιαρίαεϊ ἀϊχετωηε ἕω, Απίςο πιοτε; 

Ωπαττο νετ[α-γεεερί Κεκληρώτω”)ν. 
τεᾶε Ροβίπι α βαγπεῇΙο”, ΡΙΟ Κεκλιμιώτω]ν. 
Ψοεεῖη εὐρθκς, Ῥταειει ααεθρίμπ], ν]εῖπα 
Ρει[αά[εταπε ἵη οὐώθης εοΠΙΠΙΙΙΑΠΑΑΠΙ”: 
Ἡαπς, Ιπρεπίο[απι ἵαΙπεη, Βαγπὸί ορηῖθ- 
ΒιταιΠ υπηη αἀορίατεπ, Ῥεσπε, ἁπυῖις 
Ἠαετευαῖπ: οθιηπιοὀε» Ε4ΙΕΟΣ, ὁἷες πιθάῖιφ 
ἁῑσί Ροιξεταῖ αὖξειν εὐώνθης θίωωκς Ἰωφακο» 
τεέπον" ΕΩΙΕ Ι4πΠεη ϱπΙΠες οβεπάει χῶρθ» 
εὐανὴον 3υῖ εὐάθης" Οπ]ά βιεής Ἐθθης γύν 
Ρι]οις ἀσσηῖι αἱ Ηε[γοµση Τ. Η. ------ 
Ῥοῇ:απιί τετ[ας, Πο ἵω 1άάἀ, [οριί: Καὶ 
κλίτιται, κάποπερ-ἅται βότρν:, διλη δὲ πᾶσα 
τ β, Οπώ καλῶς, κνακινᾶται ποτόν. τε 

οοἳ 



ετΣσ κ Φφοα κιτς σα σ. ᾳτ 

47 Οὔω ῥ] Ἱω ἄμπελε. ἤ τε  πολύκαρτον βότριω Ἀσποπίζης, ὼστὸ αἳ φἰνοίθας 
αὐνν ὀκπεμπείω. (ἰανθη ὃ ἡ πρώτη σ' ἔχφυσις ) πιφυνλής 

039 Τ Δοοςκοιο- ] Σπέλαιὲν ἐν ἐν τῷ Παριασῶ Φράκφι]Θ:, ὃν ἀνᾶλεν ᾿Απόλ- 
λων., καὶ τὸ δέρια αυτα σόοὰ τ ναὸν εὔρητεν. τν ὦ Θεά παρλοτὶν νἰκ{ευ λέγασι Ἀ 

τὴν Πνβίαν ὅτω ππρωνομαοΏς, Ἅστο ὁ ἐκῶ κατασαπέγ]θ- νακφΊΘ-. Πνίω 1ὸ. τὸ 
πω «ἱ ὃ. πο ὃ Πάθω» τὸ ἐωτῶ καὶ νανβαιω. Φασί᾽ ἅπε κοινὸν χρχσήρλον 

πᾶσιν ἀνβρωποις ὧσαν,, ἐρωτῶσι ατει ζή βέλον κο) µανρονκστ. [ιὼ Ἄ τὸ ὄομω ᾧ δά- 

νον](Θ- Δελφίης, ὅλεν κεὸ ὃ τέπὈ» τὸ ὄνομω ἔε, Δελφοὶ καλεμλυθ». 1 
24Ο Σλοταὶ εῶν | Σκρπιας εῶν Φησ ὁ Ἡ καποωτειπήρλον τέπον, ὕτω κβλν- 

μεν, ὅτ ἐν Παριαοσῶ κοτττείσας Απολων Ὢ Δέκφιν κατετόζσί{εν. 

40 Ἱερὸν ἑλάσων ] Τρὲς «ζεσιν εἰς τὸ ἑεὸν τὸ 3 ἑλίσσων, ἂνὴ τὰ «Ἔιγοιάων. 
«θλττς ὁ τε. ἵν 0. ἡμοίμίω χορὺς Ὁἳ Φεῦ ἑλίασων ἐν τοῖς χορεαις τὸ ὅρΌ». οἱ ὃ αἲ- 

δν εἰς τὸ ὄρ(ῶ» Ἱεμὸν ἑλίασων, ἵν ἓν καὶ σὺ, ὦ ́ Απολλιον  Ὠθβιέπων Παρναασόν. 
943 Αφιος- | Ο) ὸ ἱεδελοι ἐδίνα Φφ2ζςνὈ. 
944 Τ Μεσομφαλα 2ύαλα ] Μεσομφαλα γύαλω Φοίζε λέγή 3 ἐν Δελφεῖς τὸ δεῦ 

νδὸν μέσον ἡ πάσι γῆς ἑφηκότο χώρων ὡς οἱ τς µνθα αετοὶ ἔδειζαρ' Γίαλα 3 
κυθέως αἱ Ἔ ὁρῶν κοιλότητι. τὸ 

Γύαλα Φοιδε ] Τα κοιλὠμκῶς τν ὅνς. ποιαῦτε 1) αἱ Φίσεις Ἔ ὀιῶν ἐν ἵψή καὶ ἐν 
βαθ σι/κειμένων. 

946 Νιῶ δέµοι] Ὁ δὲ ἄνη τὰ 
ἔχων ἔτως " τὸ Γαρνάσσιον ἔρθ- λάμµεπον διτλή λαμτδόνι, σὺ τε, ὢ 
πίνεία ἄμπελε, οεῖά τε ἄντραι τξ ὀρακοή(θ», ἡμεαί τε σιοσπαὶ 9εᾷν. σύ τε, ὦ δίω» 
πες ΄Άπολλον, ὃς τὸ κατονιφἐμ]νον ἄντιον ὀμφιπεις. εἴθ: χοιδυσοιιεί σα. καὶ τῇ Αν- 

πιμιδι ἄφοδο- τὰ λοιπξ ο έν ναὺ }ὸ ἡμας ὁ πτερὼν πολεμὈ» ἐπφεξᾶ, κοὸ δὲ- 

δρικῶ. μὴ καὶ δεύτερον αἰχμαάλω]ο- μοι. εἰθε ἓν Φχσὶ ππιρ δμῖν μνεία, τα 

ἀσφαλῶς ὃ λοιπό Α/αξ-, μι. 
4 Ναζ µοι σ6) τεχέων ] Ὡς οἰκεῖον δὲχεἲ) } ε Ὁ όλες πολομοὺ } 
340. βἷμα δαῖον | ολ 

” . ο έ « ῃ - 
2ας κ οἰνακλο (ιν ἡ ὁ πᾶς λεγίθ» έν», 

Ὀὰ «9 3ο. 

αὐτοβι ἐκδλα- 

ᾗ μα τὰ ῃ λαο κετο 
Πέλεμεν ἅκμωιεν ὀιεγειω Τχος τή πο) ὁ 

πω πι αμ ον μαμα 951 4 Κοινα οἳ εἰ πι πείσε) ] Τὸ ε σι εἰπων, ἔπαγι π, ηλιωζικῶς πο ηθινὰ, σὖτ 
ἔξω 

επιεπἀα:ἳ ρτοάίτεπε, ΒαγΠεΠὲ Ἰεβίοπας τ8. μὲν ] ἔτι ϱὃ τις ἐ αλ σκετς 
Ρυάίατε ποἰαὶ, (αίυεηας ν. 7, Δελη ν. Ο6, Δ. 5411. Ἔςι μσ ο µία ὧλὲ 
ΒῬ. Κάαλῶς ἐπώω. [εὰ νοτία 6 ΡΘιρεταΙ πετρχοσώ: ὃς τσ Ἐλοίας ο[ςῖ 
Ποτϊρίετατ Κ.ὶ νλύεταιτε' Πε οφ πο Πῖ- τ. οαἱρίσογ Φορβσε]ειι [ορ -ε: ΠΟ Ροίστα 

πι ἔσεγαε τες Ἰρλίας π2λις Γης Ἐστοείαςς ευ Ατίσο Ἔταφσο Ροβετοπος ἀαυίτανί: 
Άγυα απίσμν ἀκήβηαίτο,, ὁτεβύαπο Ἀχειπο- 

Δ ΄ να σ» Καΐ κλήεταέ γε, κεποπιό-Όχαι βότρος" Εν 
βππι]ας αἷςς ἠποιἰμαέιην να Πα ΟΗτε[ςΣ. δᾳ- 
Ἄλοείες Τιοεμῖη. ν. 12:09, Κάι το χόνω γ: 
πλειθρ ὦ-..σπαςἃ πύλης Χς λάσαν καί µε φὺο[ι 
78» οχείε κακᾶ Πλ ὁ, ὅτω" ἵπ ας 
Κάζ-- εν .-- καὶ Ιπιγίαης εἰάαπι μη, 
Όι Εῖπε ως τεάφρα, ἰπάίο ασπιςηπί το- 
ἀειαιὶ ποΏ Ροϊδταπι ὃ σµεβαπας [νασθ» 

αι, 
66 Ἔνθντις] Ὄταειος ΚἰΠΙςΗΜΗ, ς εοτ. 

πἱρσίατ ν αἱ ωαἴαη Ἔχρυσις νὶγ 1οέλιιςδ ΜΠΙσαι., 
)ῇ, ΕΤΗ, Ῥ: 1ο). Ομ Ἠιωο τεάοτάϊειτε 

Αιρ. οσα, Οὐώ,ὔη ΑΦ ἔσω ἃ πρώτη ἔκφβυσις. 

τ ςῴυλης, 

67 Ίο) κατοπτιοτίρ τ.] ὀςηυεπάυπη 
οφ φο 



/ 

1. ο τα Ὁ κ τ λα 

ξξω λέψ '. τὸ Ἀ εἳ τι ἄοθάσως ωόδὰ Όρη πολι τείή. πολή ἃ καὶ χρῖσῃ τάτα 
καὶ πόρο τῷ πιζώ λόγῳ 

δι Φιωίόσ χωρα | Γραφε » Φοίνιοσω χώρος, κατ εαν ' ἓν 
πλ ο 

Ἡ Ὅστο κους 
τὸ πειστ. εἶτι πείσε) ὧδε 24, ππείστ καὶ Φοίνιαςοο χώρα. 

954 Τ. Καινὸν αἷμα ] Ττέρν. οὁ οκ Θηθῶν, κοὶ οἱ ἐν Φοινίασης ἓν εἶσι λνθν 

πεκνω ὤτες ἰᾷς, ἐερισθείσης μὲν ευ ὃ Διὸς, εἰ (5ν 3 ὀμειφθείσης πτερ αὐπα), 
ὃνῶ λαθη τίω Βραν» ὁ) καὶ Κερωσφί δρον καλεῖ 

954 Κουα τε-εω ] Ὁ Φοῖηξ κοὶ ἉΑλίνως {) Ἕ Ἱςς, 12 

155 Τ Ἴδε ] σμμμαὶς ή Ίνω, Ὁ) Ἰνόθ. κνὸ Ἰνᾶο κθὶ ἡ Ἰω ὃ ιέο», ο] 
ἅς. Σσπ Ιὲς Ἐπειφίθ» 5 Λιδόη: ὃς ΒΕλΘ’ Ἡ ἕ Φοξ ποὺ Ἄγβωρ. , αγήνο- 
.. Καδμιο] πο ὁ Λάσδακο-' ἓ ΔαΙΘ᾽ ὅ Οἰδισες' Σ ̓ Ἐποκλῆης, » 

Μιολιωείκηής. ᾗ 

9ο5ὺ Φλί νά ] Τὸ νφο» Ἕ ασπιλδων Φλεά, }ὶ οἱονεὶ εραστή. 
οσο Ἔχλμο ] Σμμεῖο μάχης ' οἰκεῖον ὃ τῇ σιωνιφείᾳ τὸ ερ στεν» 
ο6ο "Αν Αρης ] Ἂν ὁ πρι γνασετεα 

η πεχίως πορόζθύσετω. ἄκενεν } τὸ 9» 

Τ Άν. 

γ’ασεται ὅ πόλεμο» 

οντων Αγίων Τ 

ὃ ο ος, ο 
{ μαχίω Φέρων τοῖς παισὶν Οἷ- 

ας αντὶ τᾶ ὀρωήσά. 

ερής σεχ ὕπτω ) Ὡ οἴσετεμ εἰ μὲν ο 3 , γοόφεις ἔτως ἐρῖς ὴν μάχίω 
ποιχέως οἰσετη» Ἀ κομίσά » κ αξϕ ὁ Ὄδρης, εἰ ἃ 9 , ὅτως 

τάτέν ἡ ταχέως Ἰλνήσετεη, 5ο, πολεµον τοῖς Θηξαΐοις κατα” 
(ώ μαχίω πουχέως 

ού5 Καὶ τ οεόθεν ] Τὸ έἴκαιον, ἃ τὺ ὦ Φε συµµαχίαν αξὶ ἃ δικα αζῖσν- 
μµδίω» Ὦ, ποῖς λκαίοις ἐπαξίως σιωερχομένίω. 

σόσ Ἱ Μπείρχατω Ἰ Ἡγον ζηπεῖ, απιιτεῖ ΑΝ ἄν ᾧ τω βασλ-αν' σὺ 
µεπιφορᾶε τες Φφ όλον; ζητάντων κατολω δν. Ἱ[ 

7ω ο6ὁὸ Τα μὲν πυλωρῶν | τα μὲν πυλώρωζς ποὺ ὀλιπετοθμμέν ποῖς πυλω- 

ροῖς, Φ Φοκολίας με Μσεδιζαντο᾿ δεν ων 19 τὸ όυμαρῶς; 3 6 χερῶς» με κε 

δέζασθς τὲς Φύλακας», «πσοῶτενω μὴ δλΟ» ἐν, 
269 Δέ οὐπετείας } Δύ αὁμαρείας, δι οθχερείας. 

271 Οὐ μήῶς | Οἱ ἓν επκρλταὶ «Αἱὲ τὸ δυσέκφορον μον τω λέξι. 

Ροσ5: τὸ Κωτρατευτή ́ριον . τέπον ὅτω κκλξ- 

μνενου ἐν Πρρκοσ» ἕ κπτοσεύσως ᾿Απόλδλων Ἰ" 

ΑελΦ” κωτετόξευσεν. ὑΙἵάπιἹ εΧ οοηυἰέᾶατα 

Κἰησίως, 4Ἡ 6 004. ΥΟςΕΙΑ ὅτι Ἱπτει{ειμε- 
τί ἱπεετιάπῃ εβ: ίπ Εά. εεἰεήής ία οαἰ- 
ἆοπι. ἀέεί. Πειιτί τὸ σκοπεύριον ΛἈροι]ηὶς 

ἵῃ ῬΡαιπαίο, Κατοσ]ευτήριον" Ίοειις ἵη ἵν- 
4αία ΦΙιΟ Δεικτκριον ὀἰοσθαίάτ, Διιῖσεδν 
΄Αιωτέριο),, 

68 Διούη] δίο Μ{. Ι,εῖὰ. θεμο[ῖοι αἱἱ9- 
«Ως Ῥταξίετεης αἆ ν. 254, ἃ Πιρῖο ναί. 
ο υιῃ Γαν]ο Ρο[ς 1μείά, ΜΜ, ὁ Φοῦᾷ } 

Αγήνωρ" ἕ Κίδωθ», ΠΟΙΠΕΣ:. ἄσεπογίον 
ουσ (μπεη αι ηε τερείαιΙἵ πεσείε ποπ 
αβ., οπιϊτεῖιας ἵπεα αἁ σ. 3958, υὈῖ Ἱεραπιας 
ελβοπι, μας Βία Ροίματοπί ρΓαστεσπηἰ(εἱ, 

όο ο τοῃ Αιρ. 0σά. Ρίο εἶσεται, 96- 
απ θη!1 δεπο]ἰο Ροπτηπι ἡ ταχέως γεήσιτας, 
ρτο ἂτ, γοήσεταν πρὸς πόλεμιο,. 

πο Τὰ μὴν πυλώματο Λυρ. σοἆ, Τὰ 
μ δν ώ Φώατα ἐπιτετραμεμς νο ποῖς πυρφροῖς 

{π 41ο μαθς εοητίηια (6ο πµη(ασ: Δύ εὖσε- 
τείας ] Δω τὴν εὐμιάριον. 2 τὸ εὐχερως Με 

ὑποδίδαρθαι τὰς Φύλακας» ὑ. µ, ὃ, ἐξί, 4Ἡ- 
4. 



ΕΤΣ ΑΣ ροιπίσσάσ «1 

κοὺ Φιλόζενο- ἐν τῷ αἲξὶ µοοσυἈάδων ῥματων» ὅπ Ἀἱφλαμθδο ο ξ 2" δῶ, 
παιτίω τω χρίον .. . - 

Οὐ μεῶσ | Οικ ἀφῶσιν ατρωτον. 
274 Ὡπλιεμί ἐνο» 3 χεῖτ. τν τωὸ ξε Φασ2ανῳ ] νόσου 3 τω Χχβσιν Φασὶ τῷ 

ξιφή πισείειν . ποῖς σποδαῖς ὃ Ἆ βίο εἰ 3 - μένΏ. ὧν Καρ! μση ἐλυνατο ρηθε- 
λάέόντων τεσκτον α γνοῖσι δν ὅτ οἱ μξ ἀνα[ης τα τνα νύέμυον ἐρχόμόνει, γε ὃς 
τὰ ἐλδεχομένων Φεροῦς τὰ ἀσφαλειων ἐθέλωσιν. ἆλ οἱ ων δα "8 και λαμθά-. 

σα» κοὺ οἱ ἐπ᾽ ἐρημίας μη ἔιφ δι «πομόνον)ν τον κ ὠπλισμένοι Ἑ εππατενο- 

μένων Ογιῶν. ὁὶ λησαν. αμα ον Ὁ Ἔ ἀνέπλων τὸ }ὶ Πολωσείκή σιυ:ζη. ανα κ» 

σ/εὶς  ὅτῃ Ἀ/αἈιαρὰς εἰς τας Έκθας μάς ἔρχερ Μο. ἵω μὴ δέξη ὄνσερις εἶναι» 
δέλον 3 ωπατεύων, τω) ἀσφάλειαν Ἡ τὸ δωωατὸν ἐπεθήσωτο, 72 ἨὉ σπιν ᾧ δεῤῥεν, 
ὃ ἔφι Ἡ ἄσφαλειων ὃ Ότο ῤλεῖν. 

(ογό ὨΩν | Ἐπιφβεμω ονακλήσως 
"γεν ὃ κενὸν φό2ον ὑφορωμεβω. 

οσα σταπιπιαίεις, πί βι][ογ, ορώμιωτα 
τεςσπεῖοτ ἀεάεται πυλόνητα, Ῥτίοσίῖς σοιτ]- 
βεπάϊ Πμά/ο: πε ἵη Ε10ηεγΟ παϊόεπι Γ απ. 
όο πυλαωρὰς ἱτίαξίος τειῖααετρες ππα]θ 
εοττ]ρετίες ο νρκαρας Ποιαευαπῖ {εὔίοςτ ἵ]- 
µ, Πύλας 5 ἐτὲ Άολεως, θύρας σε ἐπὲ οἶκα 

λέγεσθαι. [ 
τι Φιῶ ] Χρῶ ροίπεταῖι Βπγπεβεης, αἰηιε» 

πνα ἁωγίαχαι εετα π]νϊαῖα, Ὠαες ρεπῖιις 
«θυίευτανεια: : τοπιπΟ αἩ ραπ]ομίαπι εκ 
ενθεπι ορειτῖν } Ποκοί ἀεμειδηί «’Ρίιε 
ἁἀκεετρίατη «πτνανις ὁεῤσαίες Εοπετὲν 
επῖις Ώος Φεβο]ίοῃ ποπάσιη εώξιαη νὰ 
θέδαι Οοδεχκ Πο ει Μ[. α ΙΙ. 5ᾳο. 
ἩΠριφ: χοσα ] το πρεόρασσα ἐ’ όμισ. ; τεσες εν 

Ἀηλωκόν: οσε ἴσι ὃς, Φλεξ,(Δ» ᾧ ἐρ τῷ σειὲ 

λ]ο οσυ δώξων Φησ.ν' Ἔσι ὃν ολοτυτἳ- ῥρώωτι”-ς 

Ἀαρσκτης. σὸ ὡς 2δο τὸ βήτω, Βίσα. 5 Βη- 

ρα" ὦ ων Αμαία" πτισω [εισα τοσὶ ορατ 

ἐπε; ίσα, χραείη ὠνεται πλ" {εοΙβε: 

Τω οἳ) ἄρωτ ἐπ νε Ροιίης,. Το ὃς μτελ' 

ἐν πεί κ; αλ 3 νε τετλνήν.. ΕΣ Γέοπι. Οὰ, 
' Πμιια. οἱοΤωπ Ἐν πτίση 

ᾳ Κβ, το ποϊαιία ρἰόγααπο αὔηβρτιις ἴβΠα 
ἀούεται 98- Μ, «πποπίπι ατα, ὃ. 6.) ἕτω 
5 Ἀπετὸ ΦιΦ, Φωσα {ἶ,, Φιῶ, Όρ-σω, ὁρη- 

ἔσιοε τὸ σ.) - κια τρ Φράοσα Σὸ Γρεφῃ 

εφισνὸ ο ἔτι Ὡροβραοσα 

ω ο πο σ οναεν 3 ας σθαι, με ου 0, δὲ 

κ ἁ.µίῶν τέτω ἐ τε σερ η, τση: λογιῶν. Ῥοι» 

ευ Εἰγποίο,Ἱεοπ., ιά ο Πές ΙΠΑΡΠΑΙΗ 
Ῥατίσμι εοαμήςόεσης, Ἡουν Εἰαδι ποτ ας» 

ῃ - - » μη 
ὃ κπύπεν ὃν Φησὶν Τά Σδοπφατιῶς ἔντοω, 

οὓτ 
Ἱα ποδίς εχΗμίσες ἵη ν, Πρόβρησα , ᾳπαθ 
πημΙτο (4Π18ῃ Ρ]οπίοτα δεβο]ίου Μ{. βιρρε- 
ἀίτατε «σπ{ετεπιὶ [ᾳασυῖς Ἠϊπο ἀεπαπε 
Πσει Ππερίσασί» αμίὰ ποίΐταπι Πηί δερο]ίοπ 
ἵα Ῥπουᾳ. νεῖίε, ο νετετὶ Πς εοπίτ: έσαπι » 
υτ πυπο πίάεπα {Επβι.νασει.. Πατίοίος ρτῖ- 
πίτας (ΕΠρίασι ἵη Επήρίάεο νο η: Δωσό- 
τες, ἓ προῶσ ἀναίώακτον γρέα Ἠπης [ο ρ: 

τἶου Ἱ6ῦ1 ουμηοῖαιιῖ ρετάιββοῖίθαι,. αἲν αξἴζο» 
τε [σεηίοο πίτα: αἲἩ ἵῃ Ιαςίίίοτεπῃ μθησ’, 

ΒΡ/Η 0 τεπωπα αμ Ε7η ἵῃ αξία 46 ψατὺίς 5ἹΟ: 
πο[γιαυῖς, αι ἄρετει 8 νειδο Φρῶ, {[5- 
επροαἩ [ρβιπ ες προὦ εοπΙταξξο, Ίαρς αἴ- 
πι; ὥσο ἨΕμηρίάειπ νείετοπι: α προῶσ' 
ἄν ερωκντο: χιο., Τἶλεε ῃ ἵνεια [μπῖ, ὀςηο» 
Γη Όμπο {ῃ ποάιηι- [αςῖϊα ροτετίς {οί πιμῖς 
Οἱ ὧεν πσοκρε]ει ----- οτε Φήα Άν ροή πεὸ 

τό δις, παν τὸν το χώσι πλφτί). 

το τη, χάσει ] νος ΓΓΡΕΡ ε5 επ ισὶε 

εἼππος ομσπι ΡΗΜἱο ορίε ρο[πενοῖι:. τς, 
τί 1ος. Ρομί ἀευιῖε τὴν τσ" νοείς 
Πας, πταὶς οὔοουε Εαθτύσε α1δι ρεπαυτα- 
ἴας ἐν ἑξαμέτρω χρ:σς Ρίθ.7Η:νσ ϱ)οημεπεξ 
τοταῖς 4ἱες. Οεἰενεπ. τν Εξ α-δελοξς 
ἷῃ κ... Ριας. ρ. 207...) 

13: σίς τὸ 3.] η ἐπορίσαωτς [Πδ[- 
Πεπάυπῃ: (δη εηιία Ροπίπεηι α1 ν, στς, ὃς 
1θέης ία ἰεδαητατ {η Ανά οσο. Τὸ τις. 
ἔμωντῃ ] η. ον τρ πι τὸ αρζε πλ 5 ἐσι τὴ 

ὥσφαρενω τὸ 3 εβῤόιο. ὃς ο ασας παρίξομιοι. 
Ωίο: σα γα γύτοιει τα ἔεῶς πιξιύῶ», 
οἹ4 ᾽Απεϕωτικᾶς ὄντε Ἱ Έαες «πας εαα 

ε; . 
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ο8 ἵ Εώμιο ολ. ἑαγάροη | ες καταφυγεῖν "ὁ ἐπ᾽ αὐτὸς . εἰ δέοι, τᾶτο Ἡ κ σωνῳδὲν τῶ, 
Ὥπλισ μεενί (Θ» 3 χῑροι ταδε Φασγονῳ, 

3 ο συ) ελ ὃν ὁ Πολανείκίω πτεβάσησε. πρΏπον μὲν Φαάσκονζς, 
Ὡγλισμέν” ολ χεῖροι τᾷδε Φασγάνω, 
Τα πιο ἐμαυτῷ η ὃρ4σες πτερεζοι(-Α- 

νῦν 3 τὲς βωμὲς πλησίον ενος Φησὶν» οἷς σε»σφυγὼν νομίζ Ἰ 76 σωθήσε»ρ, κκῤώπηρ 

κε έτης λμέμλωθ-. 

Εκ ειοι Ἀ ἑάίνηι Ἐαάρα αυξλως μρι ὅτη 35 β: .9.. ἔνδα 17 σφαγιά- 
ζει τοῖς κάτω ἔρχομίνοις" Εως Ἀ ἐν ὦ θκσι ποῖς ἐπκρακίοις Θερῖο, νὸν Ἐν Ῥωμήι 

ον 
αλα» ο πο κσιλκναίς Ἓ βωμον, ἦ ηλ αξ φροί οἱ ο 

Τ. Ῥμιοι ὃ έθια τραι ] ̓ Εαιάροι, ἔνθω το 

ἐ ἄταν εἰκοδέωνωω. Ἱ 

πο ἵστετο' Βωμὸς Ἂν τὸ αβιέχον Ἡ 

ο) κάν ἔφιμα δωµκάς] Τας Ὢσὸ ὅ χορᾶ ἑωρσκὼς Φησὶ πεβαῤῥηκέκαν. ἀσθεᾶς 3 ἢ 
15 Φ)σὶ ψυχὺς πεμγθ ον σι 1 ἔμελιον απο) γννακες συμεθαλέοΏχ σος ώδωνον ῇ 

ου Ἔς σνοτει ας αθιθολὰς | . Ὁ πελον, ἤ τσσὸ Ἡ χλαΐϊναν, 7) ὃ καὶ ὁ ἄμερον, 

ἵνσ νε ἐμλλνλωήμον τὸ ἔιφ8 : ἔχμῃ 3 σεὲς ἄμπναν Ἐσοιμον, 

οὖςσ Ὁ Έ νο γτυαίκες | ] Ἠ ὼστὸ ὀνδυμάτων ἅ ἡ ὼστο λόγων. ἔγιω αὐτας - 

ληυείκης μὴ εἶγου ποζαροὶς Ελίωίδας. λ δε ἕ καῤώπτιζ 3 Ἑλιίωικῶς ὦ ωμέλαν 9 αλ. εἶχόν 

πι  πατρωας Φωνής 

28 Δερς] Λαφυ»ογωγίας, 

ς, πε ρπίο, εοπήσεηᾶα {απέ: Σεφ αετικῶς 
ἤγεν ὄντως Σ΄ κενο» ψΨέφο υφ: ρώμωεθο, Τῃπ Ρί8ς- 

οεἀθνεῖ ποῖα Ρυῇείς Ρτοχίπια Παοε Αησ. 

σ0υοἀ. μ μιά Το κτύτο, Ἀπεθωντικῶς, 
ὄντως κενὸν Ψεφον ὑφο ώω:θ». 

το Ἐπ᾽ αὐτος εἰ δίοι, 1 Ομἷα βέωιοι ἐ ἑκάραι 
{απ οἱ βωμιο, Πεοπιϊπί (α[οεδαπι εῃει ἐσ' 
αὐτὸς, ΠΠ ἀϊνειίαι οὐ πα Ιεξείοπομν 
Ρτεεῦοτει Ας. 00ἀ. ὅτε καταφυγεν ἐπ) ἀ;. 

τιδέω:α (ο ρεαα. ἔοπαβε Εαΐτ οἶῖπις ὅτε κ. 
ἐπ' αὐτὸς ἑών τι δει, νθὶ πώ» τι ὅεος, 

76 Σωῤσεσθα,] Ῥςσ Αιρ (ο. τεεερί ρτο 
σαδίέναι. 

7τ Σφαγιάζασι] Ποβίωϊ ροιρτῖε ἐναγί- 
ζεσι" α«ποὰ α νετετῖ ροίτασι Οταπιπηαεῖσο 
Οοάες ππαπἰξεπαι Δας. ἵπ ος νοσεπῃ γε- 
τό ὃμΘ" Όαες Ρτοχίπια (εααάητ απς Ἔρόρα ἅ 
3 κυρίως ὁ ἐπὶ γὸς β.θ/Ό. ἐθαω ἀναγίζεσι τοῖς 

χώτω ἐβχιομιένοις" η Φιαγίζεσε, . Βταθ- 

ουσσι ποπ ε{Ε, 1τετα πηπῖαϊα νοτυυ Ρρτας- 
δει {ῃ Ἠας τε Ρτορτῖαπι, Ὠιῖς επί Ἱπεετίς 
αυτ Ηετοῖυις {1ο{α {ασετο ἆε[ιηογμαΕ 
παίδες ῥβαγεπίατε ἆ.εεῦαιητ ἑ-κγίζω. ἔε- 
ορ. 11, ο, ΧΙΣΥ. τῷ ἅ, ὧν ἀθωρατῳ ----τ-- 

959 

θύεσι" τῷ εἰ ἔτω, ὡς ρω, ἐναγίζεσι. Ἠϊ5 
υ[ς εῇ ἵπ επιάϊεῖς Π]ίς «ἆ Τή1πεῖ 1.,ες. 3ᾱ- 
ποιατἰοπίρις ϱΟΙατΤ Κιπρεπίης Ρ. 74. 
Ῥτορτίε ἰσαματας ὁσ]ο]. ρο[ίση. Πρᾶ. τν 
5δ7. Ἔντομικ ἅ (εα[ματα) τεῖς τεθ,κῶσν ἐν» 
γιο», ὡς ὤγοτα τοῖς ἀγόνοις” τοῖς 5 σρονίοις 

9 εοῖς Ἔτοθχω ἐπίεστα) Ἐν" ΡτορΓίείαίεια 

περ]εχίε Πἰαά οειο]ίου «ε[οτίθεπς ἔεγιποίο- 
διο Ῥ. 345, 37. Ψετδαω Π]αά ΠπεΠιΟ [τε- 
οπου έας αἱ Πιτρανίς Ω ΠΒ) Ῥαμ[απίας: 3υσίας 
ἑαγίζ», (οπρίεται Ῥοξία πεεισεματία5», ο” 
ἵας οτασιήαιη εκΗῖοει Ειεὐζως, 6 Ροτβὴγ- 
ῖο» Ρτοςρ. Εναῃμ. 1νΝ, Ρ. 145. Β. Ρ. αὐϊ 
γιήσαί ΙΓ έταρι ζων, 

78 Φισὶ] Πἐοσεηεοιῖς εἴε, απιϊη αἱ. δεᾖο. 
Παᾖΐς νετυα εοπιταλεπιῖς: Αιξ. 0044. 
ἀσθεδε Ψνχῶς τεκμήρια" [περίις αΌείξ αἲν 
ἴᾷο 004. ΦΗσὲ, ρταρῖετ σεῖρια, ἀοςΙπεῃ- 
το νοίεταπ θεβοῖία πιο]οτί Πάε Πος ἵπ 
Οοάΐσε τερταε/επιατῖ αὐ1ίΏ ἵπ Ιδάά, 
ΦοΠοΙ νε]ραιί Ῥοβτοιμας ναςὶ Ώ18 ραυ]]- 
εἴαπτιτ ἵῃ Μ[. ὦλλὰ τὰ χαρᾷ πρὸς τὰ; βασι- 
λείας ο «ο. οἰκῶ;, 

79 ὸ 3» ἁμεο Ἱ Ἱπαταπι Ρτίπια γοουίαν | 
μας 



οισταΣ ἑοαινυιυατλ τσ. 45 

989.» ᾿Ακροθίιον | Τὴν ἐκ πίλεως δ λέως ἀπερχίω. "δλως, ᾿Ακροβίιον λί- 
ο Ίεπι ἡ κ πίλέως λαφυρογωγία πεµπ.µλίη δῶρον. α 

009 Μέλων ἃ πιµπειν ] Σολοικοφανὲς τᾶτο ἴπιν ἔλ }ὸ επεῖν, μιλοο» πιμ- 

σπιν µε Οἰάποδο- ἐν τᾷςι ἐπιερότόίιαν ᾿Αεγχίοι. ἡ ἔτως, μίαν 3 πέµψειν παν 

ἐδεῖν τες ᾿2εγείκε Οπερα τεύσαι τας, ἐν πισέτω οὗ ᾿ὁεγεῖοι ὁλὴ Ἡ πόλιν ἔσρα τιν[ιαν. 
900 3 ΜιἈ ων ἢ πέµπεν µε) Λγεσν ἁπαζάπαντες, ὡς ἡ σύνταξις οώτή καγθεῶς 

αἑλεικ(Ο» ᾿ ἐπείμσε ὃ Εὐθαπήδης ἑκων ὥσπερ κοὺ ὍμημΌ- πολλάκις τέχνης }ὸ ἔνπς ο) ως 

ὃλπ- ΄µονες καὶ εἷον 2χηγε) . εἰ κοὶ πεῖς «πσὲρ τέχλίω ἅποξ ἐχρήσαωτ» Ἡ Δαυμασίν; αν 
Ἁ τέτας ὡς ἡπατημύὰς ἐδίσεςο μὲ γέμιζε, τὸ ἐπεσράτενιων ές τὸ µέλλων ὁστδο- 

θίῶαι, ὥσπερ ἐκεῖνοι οἴοντε. τοῦτο ὸ καθαρῶς σελοικον αλλο ασὶς Ἡ ἔπω ἄλνψν Ἐ 

ἓν τᾷδε ' εἶσθα 1}, ὡς ἰωίκα ον πιιᾶ μδυ ἐπακαληψεῖς, ποτὲ μὲν τί) νστιδοσιν αγεὶς τί 
«πθίσθεν Ὀπηφέρομδω σωύτκζιν, ποτὲ Ὁ) ἐναλλατ]ομδυν ὡς Φέλομλω» ὧς κοὺ ὀντανβα γ- 
γνε" Παρρδε [μα ὁ ἑναἈ αφΏς σαντης ἄλλα τε πολλὰ ὶ ταδε᾽ ------ Φυῤημείψαντες 
Ἀ Ἡ ὁρῶν τες ἑλι[ωὴς ἐπεφάνῃ τὸ ἔσν., τῖτο ἃ ἐγίγνετο Ὁ Ὑστεπίσεως ἐν πεντ/κον ο, σα” 
ὅοις ἔσις ὁὶ ἑκοτέν ὅποτε ὧν ἐκλαμψειε, σοκ μὲν Ἔ ἆἍιων σιὴ {ιῶ. ὀντονόθὲ Ημ 

» σθὶς τὸ ο δχμείφαντες» ἑατίησε τί) δοτέδείιν τὸ σιγὴ [ιὸ, ολλ σθὸς τὰς ἐπαναλα” 
Ψεις. καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς "3 Λιξάνιεο ἐν τῷ σθὺς Ἰκλιανὸν Ἀλησαφίω ἄτω Φησὶ, δεξιὼν δ 
πελίχγιον τὸ πρῶπιν ης περελάμέκεε }ᾷς δ:Φανόν ΤΗ κλάδων. πελλὰς ἐκ καλωθιῶν 

ο πεπέµίνων εἰς κίονις ό πείχων ἐξαρτῶσιν οἱ δμοι µετεώρες' στων εἴν Ἔ εεφάνων» ὦ 
καλἈωπίς μᾗυ τοὺς πόλεις, ὀκλυθεὶς ἃ δεσμᾶ», καταθαίων ἱὼ ἐν τγ ἕ βασιλίως κεφα- 
λ;. καὶ ἔρμοφε, '' κοὺ ἑτέωθι, Τὸν 3 ἐμοὶ κὶ σο) Φίλτατον, λ ὁ μή χαοιζεμλνφ» 
αἰφιωομίω αν. Πα[κροίτον, ἃ ἄρχειν θ2Γτμδνον καὶ λέγενο 2 ᾧ τὸ τιμαῖοὺς Ἡ τὸς 
τρύπκς μᾶλιον ἡ ὁ δέξης ἐγλκετο ᾧ πατρὸς, ἑτ(θ- δὴ ὁ Πα[κεάπιο- ὀπέλόιέ μοι συ[- 
γνωμίω αὐπεῖν ἐν τεῖς γροµµαίᾳ. λ μ.νρα ἂν τοιαο του σιοπῶν ρήσεις, 

γο! Λοζή τ᾽ ἐπ᾽ ἐφιάσος | Διαφέή Βωμὶς Ἐαιάρα. Βωιμὸς 29 ἔσιν, ὁ 

εἰς ὑψθ- ᾠπθδομημένο-, }ὶ ὠνάδα(ων ἔχων καιάσα Ἀς ἡ ὃν πετρθγώνω 5» σβὶ 

Ωὖσε τοημἰτεδαῦγ» αεεεῖπί εκ Άιρ. 0οἆ. 
{αιϊς Πι 1.εὔἴογεπι πιοραἰ[ςε, Πιμί]ες [περίας 
εχ Πο 0οὰ Πίο νηρατίς Ιπιείσττας. 
89 Λιθώιθ»] Οἵαῖ. κ, ἘΤ. 11, Ρ. 27ο. 

Ῥ. ἆἅ 571. Λ. υὈὶ τοιϊάειπ Ζ,λαπῖί νετοα 
ἀθαῖε Λογείζμς, ΡίαειεΓ Ὀ]ίπια ἀμο, ηισε, 
εοπρτυα νε] ἱπρτίπιί οται]οηὶ, Πίπο /.έρα- 
πήο Ροϊστιηί τεΠ]ταῖ, 1ὁ ἥφμιοσε νεὶ ζρμοζε, 
Ἠϊπο τεταμέων τεδίις ἱερίιαγ, αναπι ἵπ 
Εάῑι, τετα[µέων' ἀείοτίις, κεφαλῇ 91 3ΠΗ Ώ 
Ἐά. καυφῃ, 

81 Καὶ ἑτῴωβι] ἹρίΠοιατυα, α 79. ΟΙ. 
Ἡ)οίβο νισαίατηπα, εσιΙχ. ἰμ[ίο Ἱορυῃ- 
τος, εβάεπι Γειπιε» τεθῖως ειἶαπι τὴν δέξαν 
τὸ πατρές, 
82 Περ γη βάσι] Φα φιῤγβίρηι αἰία- 

239 

εἰς ἐγάμα, αρρε[]ατι [οτδίε Μωηείεγ. 
Εσυ Εεὺ. 1 Χ ντ. εἂπι ἵη ΤΕΙ εχε[ἴᾶης 
Πίο να]ρατα, 4αε Οἰατίῇ. «ντε. Απί. 
αἆ «ἄς[ελι Ρ. 183. Ίῑς οοιήῖβεπάα οεη[αῖι: 
ἐρ τιτραγώνῳ ορφ Υ3 βώσις, βωμξ τάξιν 
ἔχεσα. Ομοά- αρίιᾷ αἰῖος ραπ Ἱερίτατ, 
ἐπ) γῆς ἑσία, ἵ Ρ]οιἳ 4ποφμε οσο. 44 Ηε- 
ΓΑεἰίινι ρτο]αιο, τεβίιπεπάαπι νἰάειατ» ος 
αμτείη ἵη 9οΏο[ίο Γοσία[ῇα: ἡ ἐν τετραγώνῳ ἐπ' 
γης βώσις, βωμὮ τάξι ἔχεσα. [ωρτᾶ 5ε]ο]. 

αἆ νο[, 8Ι, Ἐθάμω ᾧ κυρίως ὁ ἐπὶ γῆς β6- 
68», απῖρας πίτας Βεγκε]ίς αά οἱεβή. 
Ἀγς, [ῃ ν. Βωμοί. [ωτέρίάες, νε Ογίας, 
1η ΡΙΠΙΙΟΟ χθόνιον χώσµι: ἀίχεται: ἆμο {εἴ- 
ναν]ι πάς ρειίτος αμαραε[είσος «41λοπ. ΣΙ, 
Ῥ. 496. Ἡ. σα πλημιοχεὺο τώς σι εἰς χῤόνιον./ 
σ Κα 



46 «ΡΕ ωΙπ οσα Ελ 

23 βαάσις βωμῖζ ταάξιν ἔχησα ὤνά αναζαστω.  ἡ Έαάρα χνρχως πὸ τρ 
94 Ἔσ πείσοµον ] Ἑστωώπυλίθ» καὶ Θνδη κατεσκό(αςο ὅτ σεὺς τω ἐππί χορδον 

λύρα» ᾽αμϕιο ο» μάαθάζο]θ» ἐτειχοδομάθη 
οος ω συΏβέεια Ἔ άνορθ- | ες "Επαφο», ὃ Λιδέη, οι ὃς Σζλ(δ». κ φοῖιξ 

Αγώς ξ Καδμθ», ἕ Πολύδωρθ»», α Δαθδακο-, ὅ Λαίθ». Οἱ Ἴπνς, ὁ Έτενλζε 
χο Πολιυέκη:. 

5οο Γαυπεπῖς] ὃ) ᾿Αγἡ ὃ γενυπετῶς 
τὲς β2σλες. 

σοι Σ'60σε ] Τιωῶσν μα) Φνλατ]νσα 
τείω τὸ 106- τὸ ἐκ Θρησκείας 

366 4 ̓Ανωπέτωσον Κυθλως ὃὴ καταροικτῶν λήεπη τὸ ᾽Αναπιτᾶν. καὶ Ὑστε 
τέτὰ ἁπλως ὅσα πασνς πύλης. 3 

8ο5δ Φε Ίαν ὦ νεανίδες ο ὃς οἱ τότε μπλα μδανδμῖοι καὶ λέγωτες. πῶες 

«5. « « Σδν αὐτῶν εἶπεσᾶν Φωσε: Φισὶν ᾿Ιοκοίση . Φρήιασαν Εραν Ἀλνκσαε 

30 ἀγνοξση» ὅτι η Φωνίω εὐσττόε») ὁ ὁ Εὐεαπίδης αὐτος τῇ κομολεγίᾳ τσ Φομίκωνν 

ας αι οἷον βαρδαρικὸ» θλαλεσκς, ἐπεὶ εδ ὁ Πολιωέκης αὐτῶν ἴκμσεν, ἆλ.α τα 

2 λαλιᾶς ὔχω πεμέσες Ἡ πμϊτν, ὥσε σεµαῤεν ὅτι εἰσὶ Φοίρσαιν Σαὐ ἑμφαίνειν τινοὸ 

Ὡς Μ Φομίκων μ τρ γεννμλισιας πιμώντων 

: - ατα ! - ἡ τιμῶσα κ; Ὁ πατθλον νέµον, ἡ Φνλάτ- 

- καρεκτόρα Ὁ πωτρἆδΘ» Φονης. Εἰ καὶ ᾿Ελέωικής ἐλαλεν αν ὄνγε τω 
σπέτεον απήχαον ἔσωζον Φωτο, ὡς Σοφοκλῆς ἐν “Ελένης ἀποετέσά » 

Καὶ  χαροκτὴρ αὐπις ὂν γλώοση π µε 
Παρηγερέ Δακανθ γμαῶς Ἀλόγν. 

αἩΙ Ἔλκω ποὺὸς βίσιν ] Ἔπεγω , µε τίω βάσν υσσὸ ᾖ γέρως τρομερά, 
3 Ελκω ] ” ́Ἠγεν βία ανω, σι Ἔ β1ῶν, Ἔ 3 υγὲν ἕλκόντων καὸ Ὁ 

Τροµερον,, } Ῥαάσν | Ἠγων περίαν 

2ύρως 

χάςμ᾽ «ἰθίμω: τροχ ωμδρ. | Ἡήέν-ον ΝΟΕΑΟΣΙ 
ΟΠἱάεππως ἵη Ἐχερειῖςο αριὰ Εμπιάεσι αχ, 
Ρ. 499. Ε. ὀσειοτήπῃ τε στι ὅ- εεΓεπιΟ- 
πας ἵπ Ἰπῃος ΟΡείεὲ εχρι[ευεταῖ, ποη οἴιας- 
τὶς νοςες οΡίειτας Ίπίίατ 1.εχἰεορταρηΏῖ» 
ουοὰ (α[αμβσπης ατοϊταυαιατ ἵη Απηαάν, 
}Ρ. όοτ, 608. 

93 Ἡ ᾿Ἐφάρα κυρίως τὸ αρ] Ἠαες αὐΠῖ- 
Ρυῖι Οε]ερεττ. -41ὐστεξ αἲ Ηε[Ώε]ήμπ, Ελά- 
ο ἱριετπτεισπίθιη τὸ πρ. ΕΡΟ ΠιβΙΙεπγ Ἠσες 
αβίίθετεμευτ α νειετὶς Οταμπιαϊϊεί ποῖα: 
ἁσμὶο απίε Βὶς ἵη ΦεΏο]ῇς ᾿Ελώρα κν ίως ε[ῄε 
ὀἰσεβατιις ὁ ἔτὶ εὰς βε88-, [ουέα. οί ετα- 
εἶει]α ἹπρορερατΙτ: Οπία ποῦ ἀσίατ αἶτα- 
τε, Ίπεια ϱὐ.ε Μαπίοης Πεῦατι ἀῑεευαπιβτ 
λΑποζωώωια” Μαιν ὮὮ θ4.Μ, Ρ. 456 
π. Ατεξώμια δν ὦν σσκ χι βαρος ἑ ααέκ- 

2νσμᾶς ΘΑ Γλ ήθος. 

. 
ἄμαξαν. ἆ 

/ . - . 

τετέσι τρέµείαν καὶ ε Εεξηκῆαν κπσὸ δ 

314 
54 αντί τᾶ γουστεῶς ] ἴπ ΑἈιδ. 694- 

ἴτοε Ίἴας νωςες αεσεΠετιηί , τ)]ηαῖς. ἴη Με 
μκεῄσας. 

ας Οἱ τότε ἐπιλ. ».τ. λ.] υπο ρτῖπιπη 
Ριουῖς ες Αι. 0ο. οε]οιίοη Ιπιεριηπι, 
ους Ῥατίειπ Ῥοβτεπαπι Ιερουαιηὴς η 
Εάά. Ιπίπαιη Ξοπο[ΐ ναῖραϊ, Ες } κ) Ἕλ- 
λνωῶς ἐλάλα» εΧοςρΕεΡΙεΠπΙ τειειηπητς 
του 1]απΙΕΠΙ οὐ ἴρτναια {αιἶς ρτοδεραῖ τ ο 
Μ0ἱ  ροπείειωτ»ες Απρ. 004. ρετ[ρίεμαπγ 
εξ. ΤΠ Πα πιε ΡΟΠΕΙΠΏ εσας ον Φορικι ὣς, 
ΡΙΟ ή τεσα« Φος... {188 νυ]δατα, ΡΤαεῦε- 
μαι ΕΛάειῃ Ρτοροο η οριΊπιή» Ἶ]ε Οο- 
ἀοκ, [εά Ῥαπο ἵη πιοηη [ορια τ Εὐ δ 
“Ελλασικῶς ἐλόλεν, ἀλλ' κ». . ο τη τάτµον 
ἔσα ζουν πκκασρ ὁ 6 ως. κ Σοφοκλὰ, 'Ελέ ”6 
ὠπαιτέσης Κ. γ. χ. α. ε. γ. Ἐ. Β, Παρησ΄ : 

Λάκη Ὦ- ὀσμιωσθαν λόγθ-. 

ΐ5 

.-... - 
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1] Δ14 ᾽Αμϕίδαλε μασν] Ὁ πᾶς νἷον «ξ ππυξάμλ.Ὁ. ἄσπο[αι µε. 3 ἔι 
ὺ ὠμφίέαἈε μασῖν, Ἀπὶ μέρας, τὸ «9 τς μητὺς ποῖς σαῖς χερσὶ. 

416 ον Παρίόων τ’ ὄρείμα] Τὸ ἄσπισμῳ τῆς παµεᾶς µν ὦγθαλε ταῖς 
- Αν { 

3) σης λε αις 
; ᾿ 415 Κυανόχρωᾷ χαταν] Καὶ τὸν κυλνέχρωτά σε Ἀλέκαμον «θ-ζαλε τῷ 

ρ ως , ὗ : ς τά 
τος χήλω μὴ» -κοὺ κατεσκίαζε τᾶπον πεῖς (βεοχυχώδεσι σκ πὶ ομά μοι. ὧν κθιξ τν 

πὺ ἀμφίδαλε. κ Ὁ ὃ ἑαυτῆς πλόκαμον λέά, ὅτι μικρὸν ὕπερν 7 ἐξνρο αὐτίω 
Φμσὶ Αἱά τὸ πειό(ο». 

416... Σκιάζων δέρον ἐμαν ] Αντ ὅ αλαπη]κῶς «8 σπιοσί/ᾖυΌ». καὶ ὀκτειῶς 
ρ µ 1] ᾖ, .» αἰσπεζκ Ἱ' µητερο. 
418», Λελσζ, καδὀκης ] ο παρ ἐλπίδω Φανεὶς, καὶ ἀσπεοσδεκήτως, ες τὰς 

”» 

ἕμας χᾶρος. 
319 { Πᾶῶς ἅπανςς ) Ἐέλεσα καὶ Ἰοχάση, ὁσίω ἔθγεν θ3ὴ Πολιωςκή Φαν οἵε ἡδονωὸ, 

ο ρα σή, πῶς ἅπανζς λαξω; ΦΗσὶν, τετ. πᾶς κοὶ Α]ο) λέγων, καὶ ὃ' ἔε]ων, 
ἓ χι 

καὶ παστεχέσε σκιρτῶσα, λαξω }δω[ω ὃν 
Ἶ ; 

πελντροπεν καὶ ποντῖαν, ον ἔεγων καὶ λο- 
Ἀ, αν, Ἵ το. ον κ ΄ ὃ , Δ επω ο» -- 

ων ιώ ση ετή/αταν γνομδε τον πουτα 2ο α α σγθλσ οἵγτως τος αντὸον έρῶντες ὄγᾷν 
ο ῃ ,7β ο -ᾱλ » 4 5 - ας νο 

εωέώσι ο Παλαιαν χΦδεμνναν» αἱτ ξ υς ες Πα. κ ποχνν πυ} ζω ορπ τω οἳ 
Ξ , ν / πες ο. , ΑΡ ἃ ος Ἡν το ή 

ἀδεῖν, καὶ Ὥσισωτυξασος ' σκέπά Ἐ τὸ πεικίλον. δίον 1 εἰπών πας ἁπποίς.λ;ἔω καὶ 
. ἤ ν ολ Ω) ην . ἅ : ἱ 

ἐν χερσὶ, καὶ ἐν λέγωςν καὶ ἐν πεσν, ὁ ὃ Σχ, ἕτώς ἐξία ε[κεν, αἈ ἃ τὸ μὲν χερςὶ αι 
λέγοις «τες τὸ λάξω σιν]ψεν" ἐκ ἣ 

πισὶν ἔδνλωσε. πεδῶν 1 τὸ χορέεν. Τ 

819 Πολυέλίκτὸν } Πολισλεκτον, πεικἰλίω., Ἡ πανςχεν µε 
320 ᾿Εκεῖσε, καὶ τὸ δεῦρο αξιχρράεζω ] ̓Αντὶ ξ οξισπαρτᾶσα παντε χο 

ὃ εἰπεῖν ὀκεῖσε καὶ) τὸ «δεῖρο «εξ χορόίνσα, τὸ 

ἔνσεν αδοι[ωώ. 

ὁ 

451 Παλαιᾶν λαξω ]. Παλοιῶν ἡδονῶν χαρμενίο. 

σο Ίμημον πετρζον ] Σ: ἔρμεν δγλονόπ». Ἡ Ὦ αντ απεσαν, ἐρημίαν ὃ πο 
πρὸς οἶκε οἴεπεη. 

996 ο 
΄ 

Όθεν έμα ν πε] ΑΦ ὁ σὺ ἔφυγες, ἐἑκερίμίω Ἐ πεπελιωω} ω κόμ]ω" ρα [ ; 
α αν ἡ ὅ, 92ῃ σὲ ἐκειρομίω Ὑσπθαλξ[α Όλη τῷ σῷ παθ Ὁ . ..  ποθή ὁ ἔσ 

.» πελυπηθή αθµίιω. ἳ ὅπι Ἡ λάλΑχρον κέµίω ἐκειραμίω εἰς το σν πωδη, ο νο- 

36 Ἔσι τὸ ἀμφίξαλε] Ἆϊυς. 604. τ. ἄμ,- 
φιδάλ.. Ἐοτίε ἀεάσται ταπησιίοι»: τή- 
πέτυ ἀμφιξόλε Μαςὸν] Απὸ μήας, τὸ «ηθθ» 
τὸ) μµητρῖς. Ώλέαισε] Ταῖς[σαῖς χεεσι. νε 
χιῤσίση, ηποά Παὺει Λυμ. 098, 

ϱ7 Ἐξυρῤσθαι] Ἐεεεριιπι ἐκ Διρ. Ρτο 
ἐξυρέσθαι, [ο Υἱείπα Ρταςίεγθηϊίθ: ὡς μικρὸ» 
ὕσερον φησὶν αὐτὴν ἐξυῤσθαι διὰ τὸ πάθθςο 
144. δε τὸ σῴθΘ». «Φαερθ πώθθ ὃς πέ:9” 
3 Οταιπηατίοῖς Ρεππηταπίτ; γἱά, ΣΤ. Η. αἆ 
δε]ιο. ἵπ Ελα «4ο. ρ. 91. Οτρίπε 
ποπ ππορὶς ἰαπι, αἰαΙπ βάθ9- ὃς β469. 

25 μι 

ο ους πάθον Γεηπεβαπίωτ Βὶδ ος 
Διρ. Οοἡ, νυἱραῖα, αποτμῖπ, Ριοτα, ἂντὶ 
τὸ κ. π. τειιεΓαπὶ ΕΑΙίΟΓΕς 48 Παρλίθω» 
ἔρε[α, ' 

88 Πολύτροπο Ἰ δοηρίεταϊ» Πὶ [8ἱἱΟΓ: πο- 
Ἀύσροφο: θμᾷ γοςς Πολνέλίκ]ον ταά Πιτ ἵπ 
Αιρ. Ορά, .ν 
8ο... πω] Έστις (ο-επάαἩ : ἐπὶ 

τῷ σῷ πάθᾳ πολνπωθε κ εωθέρ ὁ ἐς. Ἰσολυπε- 
60) κόμη, « ' ε 

90 Νομίῤεσά τε] Ου]ά Π τερο-οἡ "μγὅ-ο- 
µίζκσώ σε τότε τοθνηχέναι, επι ἀπιδμμσκο. 
σο πὸ 

τα 



48 . 
ᾗ “. ΄ 4 / . ᾿ δν 

5» “κασκ σε ΤΗΕ, οτε ἂπε μμ 

2) πολνπινζη 

ΣΣ. Χ:ο αλ. Ἡ 

.. κ ἵνα τὸ ολήρες, εἰς ἅ, η ες οἱ ὃ 

σσὃ ᾽Απεσλίθ- κ. τ λ. Ἴ ΔΝ τα μελανοφόρθ»" Καὶ «Ἱκτεον ἐν τῷ τέκνου. 
498 Δνσοςφ. αι] Αν ὅ σκοτενα καὶ ῥε; υπωμδίας Σκοτια καὶ μ-λανα. Τι 

κ Ὀή ο. ο 

τε Σο) σκοτνα 

δι ααφὶ αν ὦ αμέδοιιω. τετεςι Φξικζαλιοιαὶ τρύχη, ἑακώμας, δυσεοφναια 

430 ᾽Αμείδο αι Αλικοτω, απ ἠλαξω πεῦτα τράχρα ἐνδυμαζ , πε 
ὃν: τἐρφγικ, πο σκότιω, (ὰκ 9 λήλε, λ Αντ 5 το μέλαν. 

ή ἄπηνας 
; 5 

Απρ πήνίω εἶπεν, ὔτς ες ὃνο (8οςν ἕλκετι. 

Ὁμοστί. ωῆ Ἠγνν συ/βνικᾶ. δστὲ μεζεεορᾶς -ὖ ὁμρεδῶν ὀρέωνν ἃ 
χρ” τς. γνωραζε(ι τὰω ἑαυτῶν συ λέειαν χ: καὶ το ὁμεειδές, ' 
αγήξε αδὸ ἕίφες ] Ανῆ ὅ ὦ ώρα κ) δτῃ «θακγλν Εγκς αὐτόχειροε τα 

Ὥρμησε κ ἆ Είφως. ὥρμησε ἃ καὶ ἴα᾽ αὐπιχειρα σφαγω, 

αὖὐ--ἲς περοῖς 

434 ο 

.”  αΆλως 

52 αχόνίω . 

ὁμ: Ἅτεα | 743 γ», συ ροκ συζυγίας. ᾿Επεκλέα καὶ Πολννεκίω 

! 

δσπι ὁ τοῖς 

όµ είως ἐπ 

απδ ο Ὑπεο ανα Ἱ Καὶ εἲς το μετέωσφ Ὡ α κένητν στὸ κοινΣ τε "Αγ ξεει 
”λλλως. 

Τέρεωνα Ἀ λεν τοὲ ῥοφ/ μας 
” 

Καὶ ὁ θα τν. ὥομησεν τες «σὲρ τέσαµνα, καὶ εἰ τὰ ψη ὁ ἅπεροε. 

436 Σπνσζων] διὰ τος μη ἂς το 33 Ἡ Ἡ πκνων. µεπγνω ὃ ὃη 
τῷ κάΤο οφΐσιοος τεῖς πτειστ 

337 ἆ ᾽Αλαλαῖς ] ᾽Αλαλαὴ κυθίως αἱ θυσιῶν «χά } 
π1υ Σὶ ὅ-, ὦ τέκνον Σὲ ο). ὦ τέκνον. ακίω 2η ἔθης ζωχλώ ναι» καὶ ἕένοις 

σοι ηλνειαν ἔνευ, ε ἅτίω ημων κώθαίρετεν ̓  Τετέσιν ζω αὐτες σεκωτῷ ἔπηλαγε ταῦτοὶ 

ο] ἄνεπέλητν ἐμοί τε κοὺ τῷ σῷ σσευγόνω Λαίω. εἰ κα) ηδη τεθνηκεν. 

ο {ο Ἐνον τε κὴδο» αμφίπευ | Σοῖον κζδο Δ 

αλ Ἀ ε 24μα πελειεεῖς Ἡ. πατρλδ. το 9 ἑξης μ: ἴση. 
ὡς εἰ ἔλεγε μ- γαι δισνχήμαςς έως πε καὶ Ἔ σῶν Φεορύ ων. 

ὁμοξύλό 3 κλκός. 

ἃ Κπὸθ» αμφεπην Συ/[βρειαν «θιέπεν, ἄγεν ὀερφπενεν, ολες 57 

1τὸ πλήες. ἐάσκ (Μ:. μν ὃ ᾖ) εις σὶ Σ πο- 
λοτοθῦ, 

οἱ ᾽Αμϕὶ ὠτὶ τὸ αμ ] δῖς ΜΙ. Γεηῖας 
Ροΐ]αι; τὸν 9 ̓ Αμϕὶ πρὸ; το ἄμωείσομιαι. Νεὶ 
βμιίϊα. οί, 

92 αλλος] Ῥοβίπη Ίοσο Γετῖριας τοείς 
ἀλλ ὤρμισε. [οσῖριμταε εοπιρεη(ίμπι Πτα- 
τίαπγ ἀεεσρετος, 
σηπ εταηῖ ἵπ Τά, ποησμ]ία, 

91 Κατὰ Ὅτ Σ.]. Φεηήρῇ, Ρ:0 μισὰ Ἐτ. 

«ο Τν ἅτω, ὖ | ΟπΙΓεταπί ΡοΏτειπαπι 
τος ιι]απα Βατπεί ἃ τεσεητῖοτες Αιρ. (94. 
2 ἅτην, ὃ» ἐπηγαγον εμ, ὃς ΗΙΟΧ, πολεμι 
- σατµδε, 

Ἐκ Δυσ, Οο4, νυ]παίο- 

ρ4 πω ἁπίω ἱώ ἑ ἐπνλάγν ἡμῖν» 
Ἕλλαθν μχτρὰ ταδε. 

ού Ν ϱὶ λ -- 

πο ὃξ μη «Ετος ειν 

5 
΄ 

μεσα. 

ος Τὰ 3 ἕξις δὰ µέσκ] Ἠὶς οπι(Πς, πο- 
σμω Φεμο]ίοπ Πὶς ἴπεῖρίερατ ἴπ Λι. Δ- 
λαςα -μητ τάδε] Ὡς εἰ ἔλεγε μι Ὕνρα δν: ν. 
χόµατα, πἱηϊ] Ἡοτηπῃ {η Ε4ά, πὶῃ ὡσεὶ ἔλεγε 
ὄνευζήμκτα ' ουσ ἱπιετεϊάστίπε τε]ίαια Πγἰ- 
Ἰαῦαε πιοπ΄ ταπῖ τερειίἴαα. 
6 Τὲ 5] Ἠὶςο πρ εποιαίπ ες Αι, 

ϱομίρεπάιῖαι [α[ρίσοτ: μ: μες α δυευχημαῖα 
ἐνε τε  Ἑ σῶν προγόνων τάδε, τὸ μὴ ὥττα- 

αν ὁμαφνλα ποταικής, 

οἵ Δὰ µέσκ] ΔΙαπᾶς Ρετϊίᾳ Ρεπίπεις 
νἰάξητατ πἁ νἱεῖπα: Ἅλαςς µατρι τώδε, Α. 
τ,τ.α. Νεπιίπειη εετς αίμτασῃ ατδίχοτ, 

αι 



ες ΤλΣ φον ΑΣ. 49 

μέσ». Περαέπειν ο τὸ Φίλον πια κυδερᾶν καὶ θλπεν. Δέτπεν. τὸ δω τ 

416 Ἐγω οἳ' ἅτε σοι | "εθθ- ω Ἡ γωνφίω «πο ὁ μητς ὃ αμσής- 

λαμταδ(θ» εἰπέγε ος. 
449 ᾿Ανυ ὅκαια ο Ισμ/ωὸς ] Ὁ ᾿Ισα[ωὶς 3 ὁ ποτοιμὺς ἔπεραμεΘραῦθη ανω 

βδναια ἡ λκτροφίρά χλιδης. ἤγεν χωθλο ἡ λαυικῆς λότροφίρε τρυφήφ᾽ τάτεςι χο. 

ες ὦὃ σθοτενε[κεῖν τ,υφ λατρῶν γαμικαν 4 

᾽Ανυκύυαια ο ᾿σιίωὸς) ᾿Ανυωλυκίως Ἀσπρόύτω. Αλως. Οὐ μετεῖχε σῶν 

ὑμδυαίων, ἔπ τῇ σή σέὸς Ἡ Αρης; ὅππ]α εθρείν σιυ΄σθη , κα  ἐδίξω τὸ  Ἡ 

αὐτὰ λατροί ο λα Εἰάθαν }ὸ οἱ πιελαοὲ ὁστολήεὴς θα πῖς ἔ[κωλχοις ποτειεοῖ ν 

, καὶ παέῥαίιευθ λαµθανοντες ὕδωρ Ὢ ποτο χῶν αὶ πηγῶν, συμς)λικὠς ππέιδοποιἵ ορ 
1) . λΝΑΜ 

ο όυχέμλοι, ἐπεὶ ζωοποὼν πὸ ύδωρ ὶ γόνιμον. 
"βλλως 

ουἳ Γ.ευβατά! ποϊαῖα [δπιεπά νττ, ο. ΥΙΤΙ. 
Πο εεη[επιῖ νο]μειῖτ ομίςετο, Όιας {9- 
ουωήτυτ ας ἀῑνετία Ροϊε[ίαις νατροταα Πε- 
μέπεν ἃ Αιέτεν, ὁ ΦοεΠο[ῖῖ ἵα Φορ]οειίς 
Ί]ες. ν. 653, υδὈῖ [πο [οσο Ἱεβιητιγν ἵπ 
Ῥάπο αἴελιΙπ ΠπετΗπί α τοσοηιοτὶ Μαρί- 
Πτο ιταηῃεία: Φοῤήοε]εα Ο)γιασεπιπεβτα 4ε- 
Π4οταῦαι» Εοτιπῃοἴᾶ Δόροκς ᾿Ατρειδῶν σκηστρώ 
π ἁαφέτιν. Ῥτοβαι ἰὈὶ Φαβο[ίοπ Πο {ετῖ- 
Ρίμῃ ᾽Αμϕίτει] Το ον διέπειν, εὐθετεῦ, πε- 

βέτευ ὃν τὸ Φίλον τὰ κυΞερνῶν κὶ σκέπειν Ἠῖς 
πιῖτασι ἰπ πιοὐ μπι αδιι(α5 ε[ νίτ Οἶατ, ἶπ 
Μι(ςε]]. Οὐ[ετν. αχ, Ρ.Ι12. πι υ[επάεται, 
δελριία τη Άμϕιπευ ἃ Πτριέπεν Φε χίπς: 
νοςι]α ὢ, αλ Ργιειοτιπ]ε Π]ς, ἀείνας- 
ταῖ εγταΏίειπ τενώςΊτες ἀθσθῖ αιίδΙΠ, ΠΟ- 

τα ᾱ- Οταπηπιη ίσο Φηρᾖοείε «ο, 1οὰ 
᾽Αμϕ πευ [οπρ[ετίε, μυῖ ροπεμάαπι Γιοταε 
Ίρβας ἰαθϊσίο λα... Απίζη]ας αραὰ Οταπ- 
ππαῖςος Ρτας Πρίτητ εκρἡΠουῖς φιιοᾷ, ππι]- 
τς ἰσποταίμίὴ ὁἀμαάμπ ποπιιστα: ΕΗεῃ, 
Φιερβαπας Αρρ. 4ευ.Α.Ρ 321. Οἱ 9Ε)Ο- 
14 Ἱέρτιι ἵη δοβήσείεπ Ῥαυἱο ἀπιβεπίϊις» 
Ἠαος πιεεῦπῃ τείηοις Αθϕισει  ] Τὸ Χ. τὸ 
3» εὐθετεῦ, Διέπεν Περέπει Ὦ, το Φίλον το 

χυτερ ὦν κ ασέπ:υ. δις ἱορίται Το Χ Ἱιῖς 1Π 

Φσμοιῃς αἱ Απ ν, 716, ᾖ5λ, τος, 
Οες, ἵπ ΟοΙ. ν. 267: Ἱταςῃ, ν. ᾗος. ΡΡΙΙ, 
ν ἀιΒ. Ππερίας αἰοῖν πο Ίο ποηπιβ αἷ- 
νετίο: ποπρΙρ( ση αὐθίτας, Κακῦς 
ΦὸτοΧ Όρια ΟΙπτίΠ. αι επί αἱ Εε[γοΙε, 
1 ᾽Αμϕιπόσα ςὐΓΙβΕῦᾶϊ πῳιπύσα ΡῖΟ σερ 

σα - - ε! 3 .. ὃ / αρ) 1 ̓ "ΕεβΟ. ίώ πες παλαιῆς. ὅπ ἔγηια τις, 0 πας ἐ[ωρλοις πετον «οἷς 
» / - αἱ ε- ν ͵ ) - Β εν Χς 
Ἀστολκεοᾶς, ἐμιὶ δοκεῖν, ἵνα κ ν τὸ σθὺς ἃ [βίον αὐπῖς χωρ. ἐπειδὴ ἓν κ»ὶ 

Πο” 

χὰσα. ἵὰ Ἱρίαπι Ππε ἀωδίιαίοπο Ὠί τεβί» 
τασηάαπῃ ἵπ δεοὐαιί Εἰοτί, Ρ. 4985. 39. 
}οτ/π0]ῶς οἱ πλεῦνες ὡς Θεὼς ἡ Φεῶν ἱδνύμιώο πε: 
μέποή, ὸὶ Φεραπεύοῃε, ἴτεηιεπιετ Π[ἱά ἀάο πε- 
μίτεν ὃν Ἀμαπιόεν ωπρῖι Ρήματείπις, Ἱ. 
11» Ρ. 752. Π. 94. Α. Φ92. 0 [ρεῖ]ο 
4ᾳ Ι{. ἃ ΟΠΤ. Ρ. 160. τὸ ζῶκ Φερατείονίες 
κ) περιέπο]εο ὡς 3εός. ρ. 169, περέπέσι ταῦτα 
 Βεαπεύήσρ, Αριά νεισιὲς, ἃ τεςεη[ίο- 
τος ἱπριίπιίς, πμ]ίο Περιέσε Φεςυγῖϊ [6- 
απεηιίας, παπι Ἀιέπευ. 

ϱὗ Μετὰ λαμιτώ}θ-] Κἰπρίτς εδἰ αι μετὰ 
λαμντά}ὼ»' ΠΗ[α: ΠΗΙΠΕΓΗΠΙ αἀαμσοτε Ρ08- 
τς (ΦΙεπΙήε ε[. 

ϱ0 Ἐννθασι α. τ. λ.] Ἐαες εετῖεθ ποπ 
εταητ ἵπ [δ4λ, επ Λας. Οοἀ. ἀε[οτρία. 
ΘΦι46 Ρτασσελπι Ρἰένσηαε ρταευευαπι εἰ- 
1α Ῥάά, 8Ε( 9η /6Πο]ίοπ, 4ο 
ταοεπῖῖοτ απιϊα αἱ πχοσῖς ἀῑνει[ίαπι εκμὶυεε 
ταιἱοπε(πῃ, 8 Βατος. 69.1. ἀε[οαρισι 4 
Ἰκπρῖο ποπ απἰάσπι ἵηπ Απο. [μὰ ἵπ 0ο. 
Γ,εἷά, π. ἱερευαιμε:. Ἠίπο ἵπ Ίλμά ἀπολέν- 
σθκι τεοερὶ , ΡΙΟ ἄΙπτ{ Ι58810Π8 ὑπολότσθαι, 
ριπεῖστεα» ὕω κατὰ 4209 το πρὶς Ὑ βίον α)- 

τοῖ κωρῇ (Ρτο 968; ηποὰ α Μή, 1μεῖά. χω- 
ρε.) τὸ ἑρῆς οἷα [εειωιάρ ἀεβιγε οἴτ[α: 
Ροιιιστας ἀῑκ[[ο {’ εὔροβσι, Ν8ἱ εὔτοικν ἔγῃ τὰ 
πιὲςἹ. βίο" ἨΌιπο ὠτοίςοτιπι Γωτιῃυ]θς |ο- 
ο οράῖ: νά. λσμαρως ἵη [αγ ντι. δ. 
88. αἱακετ. αἲ Μ. «ΠἱΡΗΙΝ. 1Τ, 5. ν, 
αμ. ἅ Ἕν Όροι 1πά. ἀτγίσα Ελ, ν, 
Εθροίω, Ι41Α Οἰἶπι ἀἰχοιαι «/εηγίς Ῥει[. ν. 
σ2 ορ, 



σο πα ο 

Ἱπελιως Ἐπθν ο ὧν. σε ἐιτοῖθα ὃ ἔλημε, Ἴνα μοὶ 5 πετ μεπίφη 
πὸ ανυμᾗ σια λλτροφέµι χλιδης καδάςθί αι 3 Ἰεμίωϊν λφή. τρᾶν ̓  αλ ἑτερωί ϐ 9 

ο ον μι. 

µ λω- 

τωτέσν ἐκηδόί αρ] Ἰσμίωὲς τῷ ᾽Αϕράρῳ Αλ]αὶ Ἡ Πολεωείκίω, ἔτι ἃ κ µετέδωκο τέτῳ 
Ὡ Ἅ πτερ αὐτὸ σας «ιν μις καὶ ἀμίτοχα λλτρεφόρω Χλιδς ἐκηδόίθη. Τ 

ερ ΄Εσιραβη ] ” Ἔσ ωπγβη[ιων . γθαφετω ὰ Ἐσιραθηζαν» ἀντ ᾧ σδηι ννμγήθηζαν. 

ασ Ὄλειη πι.) | ο. ποδε πτὲ κακοὶ » πα) / ετεθληθείη(-αν εἰς λαθαὶ, εὔ της 
αὐτῶν ἐν αἴτίθ', ειπη 3 -τὸ αὐτᾶν. 9 ́ λλως. Ὅλοιτο ταδε, εντ ὦ τῶνδε. ας 
π. ιο) τ) ἔνπα καὸ µέλαν αἷμα. ας ἓν τέτων αἴπθ- καὶ ας ἔωθ- Ἄσελοιτν, ὅσς 
πετὲ όροι ἔσ, 

. 3958 ο. Εἶπ σδαρθ».] Ὁ ἐ ἑπελίτης, Ἡ ὁ "Αρης 

356 Καπικωμαί) Σφοδιῶς ἐπήλφενν Ἔ }ὸ κακῶν κάµων πα ἆχη εν ἐμὲ 3 κα- 
στσηγύνεν, 

95δό τς Οἰὗτεδα Ἡ «θεα ὁ (δι πίδης. } 

α5ὀ Δαιὸν σιωλιξὶ ] Τίμιο, ἡ μέλα κακέν. ἡ ἅτως. Δειὸν «νὴ ἃ όµινν ἤ 
7 

5 

υμασέν, ὁ Ἀ "5 ή αἱ 2οιδὴ : αἱ ὁδμωης αἰτίαίο Ἀυμασέν τι μα) στο πῖς 

γπιαξίν. ο {6 3 ὃν κ υμεοισι}ῶς εἴριστων ὅτι τοῖς γιὰ οκῤὴν αἵ ὀδιμαι Φέλτρον κο σηκε 
καὶ α-δαὶ πτέσαις το Φιλότεκνον σωζεῖ). 

"λλιως. 

ας εἰ ἔλερε, 
αἱ δι ὠδνων 20) :. καθέτ αδὸ ὃ τικεῖν πολίω πελραπωρλαν 

αὶ τοι Ἔ γονᾶν ἐπαδιινων εσῶν, όμως Φιλότεκνοί εἰσιν αἱ γιαοῦκες. 
6 ἔχειν" 

" δεινὸν ολων Ί Ἔπειδηπερ οἱ γα ὤφας µελαλες ἐφίρ) πενες πλὸ : Ἁχέῶν 

ο τετ ὃ σα αιξὸν επε, καὶ οὐκ αιδραάσιν ̓  
δων Ίινας, αλ. αἱ μᾗι μεζω, οἱ ΄ ἔλωτ]ον. 

«603, Ὅτα» εἶ ο δαίμιων εἐροῇ. Ὅμιπι ϱός πᾶ 

Φοωμιαίεῃ. πε χανι Πωυηὲ. Κατα ϱ8» χωρεῖν» 
Γεειωμάο εμτ/η }τοζείετε, δελοἰέᾳ[ίας ἀἰείτιτ, 
οαποά να]ρο ἀἰςευαΙί κατὰ νν χωρες" οἵημα 
για 9µοφυς νείετες. 11εοεφή, Χαν, σ7. -- 
Φελε µὰν χο ρεῖν κατα »ἓν τέον» ὦ, πα... 

1 Το ] Χ1{,. Ι.εἰἀ. δια τᾶτο, ΊΠΟΣ ύεῄ[- 
πεῃς ἰῃ λέγή. Ἠ[ς α Ἀὐιρίο [αοίεξα παν] 
Βεβο[ίοπ εοπειυῦς, ει ΡιδέΠεί Ροίπεσηπῖ 
Πα: ᾽Αμημήαια οἱ Ἱσμιπνος ἐκκδευθη Ἰ Τοντίςυ 
ἐκλδείθη μιὲν 

2 Ἐσιωπέθησα, } Ἡωας ἀῑνειίαε Ἱεδίοηί, 
οὐ σπα Ππεπηοτα:, Ροἱροπεπάµπ): Γράφιταν 
χαι Ἐσωάθησαν ς ἐσιωπγθησαν, ἀντὶ τέο- αι 

Ε] Άλως., ὌὍλοιτο να, Άυς. (οὐ. Άλ- 
λως. ὡς τῶν (1. κ ο. 9089. 9) ειώ σ΄ ωτεα ὃ 
5. αἷμα, ὁ υπ] πστων α., Χ.Φ. 6. εις ποτό αρα 

σύ. 
4. Κατ σκηψε ] Λιρ. Οοἆ, 

σέτων τὰ ἄχη εἰς ἔμις κατέσκηψεν, ΡΟΠΤΕΠΙΠΙΗ 
αυ β1μί γυ]ραιο ἔσκιγ, οποά Αλιρίις 

Τῶν ἡὃ κακῶν 

εἰ ἄμθω συμέαἈ .α πβὸν τος Ἔ πεί 

κ πιλλες «ἂν ης ποιτέρος κατοφρονή- 

σεν- 

ἵῃ ἔσκιψο, νίτ Ὀ. ἵπ ΜίςςεΙΙ. Νον. Τ. τ, 
Ῥ. 67. αἆ 116 γοὐήσωη Κατακωμῶ (ειῖας 
Ίοεο ἕαταµωκαται ἀευμετας ἐπιοηΦατί.} 
εοπήρεπάιπι Ῥυιοδαι ἵῃ σκηψα». πιπϊατἰοπίβ 
Ῥυτς οὐἰάσπι ταίο ποῦ Γρρατεῖ» Ρο[α απ; 
ον {ωῖτ Ιπίει: υπ εκ Δυρ σου. 1πα, τῶν 19 
κακῶν κόμων τα ἄχα εἰς ἆ ο κατέσκηψει” ποπ 

αἆ νειυίι Κατικώμωσε Ρείπεηι, [εὰ αἆ 
{ρουρηία: Πρες ἡμὲ ον πκκῶν Έμολε τῶνο] 
ἄλ»., 

ς Ἡ θαωμιαςέν] Ψηἱραιίς ἱητετίεοί νοει- 
Ίαπ ὴ ες Αιρ. Οοὐ, Ώμῃς ἵπ ΠΠΟ(ΙΙΠῃ ΙΠ- 
ψαες εχΏιδεηίθ. Δερόν] Τέμιον υ μέγα κα- 
κάν, Ὦ ὅπως Τήμιο ἡ αυμασέν, ὁ λές, αἱ 
γοιαν αἱ ὀδύνης αιτία θαυμικσόν τε κα τεμ" 

πά ὀδύνης νὶτ 1). οπῖ Οοµ[εῖ εωπεγεηαϊ 
πιοἰεβίαπ {αδίι, γεβίως, Ἱπηυϊε, ἐεραίμγ 
ο», 

6 Ἔχνσμ] Ἐκ Λυρ. Οοὰ. ΡοΠιύπῃ ρἵο 
π«χος»' ἅ Ρραυ]ο Ρο καί τοι τῶ, γονῶν 
ἐπαδύων εσῶ' μδὶ καὶ τὸ τῶν γ. Μὰξ εσαπε 

Ἐν, 



εισΣτκς σοι ος ΣΑΣ, Φῖ 

φυνζς, τέκνων, μήτε Ἀ ἡδείαν αλα τοσῶπν ἐσε το Φ΄λτρον αὐτῶν, ὧν καὶ ἑαυτῶν 
πολλοέχις κπγλρορα, «στο σωτήθλκε Ἑ παίδων, Τ 

δύο μπε ών εὖ. κν Φοονῶν } Φρον ὤν δν, καθὺ πεισθείς στι ᾖλδο. 

Φ;ονῶν Ἁ, καθ κα ὃ ποιτρλ1(ῷ- ὁπλισθίω. ο σε»; τὰς ἐχθρὲς μα , ὃν 

ἔρπφ: - ὦἈν ἀνα[κκίως ἔχφ ΠατελδΟ. ἐρῶν ἅπαρτας, ἌστολογκμλνΏ” ὡπρ 
ἡ ἀφίξεως, 

36ο ["Αλω;. Ῥαν Καὶ Φονη ιν ἐμαωτά νοὶ 7 ὥνοιαν κατέγνων Φὀνην μον 
 ὁπ ποιο 2εάσιθς τὰς οἰκείκς καὶ δι ἐχλλῶν ἐτέλων εἰσελφεῖν ». μή ὠννοήσες δὲ” 
9» λ0ν᾽ ὅμως συν άσκω ἐμαυτῶ ία ἃ ὃ ἔρμὦς ἳ πατράδ(ς». 

9ύο Πατολὸφ» ἐρῶν ] Εἰ κο) ὕμαρτο «πθδτετόυπέμῤωΏ», ὅμως συ/γινώσκ µας 
ἕ αἳ πτετὸίδΌ» ἔρως. 

Τ. Πατράδίθ» ἐρῶν ἄπιεε ] Μαρτυρῖ η, 
26” «δέν. ᾖ 

363. 1 Λίγα χα] Τετές λόγῳ μδὺ λέγέ τᾶτο, τῶ σἳ ὤνγω σε ὃ πατε 
φίιό αεί, ταύτίμ αἰναπολῶν. καὶ κ νν συ] ΠνέμλοὍν, ο 

963 { ἘΈκεσ χα) Εἰς το Φιλῶν Ἑ πατρλδαω 

ἆόφ ξ Οὕτω 3 πέρδες εἰς Φίδι τ) ἀφικθμίω ] Εἰς ποσντον : πκρθνς κοὺ ες 
Φ;0;ν τοσο αφικόμίω 3 

Τ: Οὕτω ἃ ἡ παίρξνς ] Εἰς τᾶπο, ἔγεν εἰς τοσᾶτο τος Ὁ» ἀφικόμίω. σεν οἷμοθ τον 

πὸν εὖαι Ταρε Θ» καὶ λθον κ ὧν ὄνιφν τεδοκεν ἐντῦθν κοὶ ὃν 3 Ὀρέση λέγων, 
Καὶ μὴ τὸ τοιροον κά φοθέν σ᾿ ὂκ δεµνίων ----- ὼσποδέχν 

ἔσν ὃν. ὦ; ἔμν δοκεί. τάρεο αδὲ κα ἐρ ψυχό δμλί, ἵ ὅπε. Ἐ κανα ποετάξ ία 

κοὶ αὐ αὐτίω Ἰ β]ω πι νο) δαµαζ, καὶ ἀφωνες ἡμᾶς κκῤσηι. Φς0- 3 Ἆν ἡ προ 

Φυγίώ κεῖσο ὁρωή ψυχρον Ἆσο ὅ Φίζω, ἆ Φάγω, νοωί η καὶ ὅπ τῖπε ἐλ 
δηλοῖ. καὶ ὀκφρδέν σ᾿ ὃν Ὢ δεμενίων. ταις ὃν χρὴ γραφει καὶ ἐντούθα. 

Εἰ Φέθν τ) ἀφικόμίω ] Περλασὸς ὁ τε 

566 Ειφιρη] ἘΦφί ἡρμοσμένὸ. Ἑ χέρθε, ᾖν τῖδε κρκῶσε «ΈιΦρων» καὶ 

αι «γων. 
χερ' ἔχων Ἰ Ὑπεσικτεον ἐν τῷ ἔχων. 
96 ' ν δ- αμ αφε λά ] Πα: ρηγορᾶ, εῤῥἒν σεις. 

808 ἴ τονδτεί πε] Στουδας λγά τες Όκως τὸς θτ τοῖς στα λα γαῖς γηνομ: ας 

Ὅωρθ» λέγων, γλύκιν ἧς πτετρά- 

μη Δ τετων σορό ἵντων  σόκ ἂν αὐτὲς εἰς σοθανὴ κρὸς νου ἔκοτν ἴδωκε᾽ ναῦ 1 

ταν ταις Βυυῤῥῶν καὶ τη Ὁ μηχρὺς σιςτὶ ὡς αὐτὸς λγ4 ο πόλιν εἶσία τδ» Ἀ ἱ 

ποῖς πτελαοῖς, ὅπεν ἔμιελλαν πρὸς ολλήλες κατολλαγ αι, Όυεη τεῖς ες ὁὶ μάρτυρας 
πὲτες 

Εὰ. ἵπ [σηιεπῖ ΞεΠο[ο Ρ΄τρειαπη Ίερς- 
δα πιὸς το τεκες, 

7. νεα, κατέγνω] οὶς εοτγῖσο (ετίρίαπι 

Οοἀ[αῖς Ἰοέίοπειῃ ὤγροιαν κατέγιω. Ιῃ[ίτα, 
σν' ήσκώ ἐμαντο. υρὶ ΙΜΓ σ ἐναυτό, 

5 Ὅμωρ5-] Ο.Ε, 348. Ὡς ἐθὺ γλύκνν 
ην πατδώ», 

σ Ἐν ὨὈρέοκ] Ὑοτία 219. «ἀκφοδὲν Ῥίπς 
Ροβτᾶπι Ῥτο αν φοξεν" οπία. {18 Ἡποπι 
δεῦοιι ηὔσαας (οἱ δίησ, καὶ τὸ ἐκφοςδ; σ 

.. ο ο εἰδνι, 

10 Τῆδε κώκείσαπ.κ τ,] 118 ρταεβρὶ «ἱέ- 

ος. Κνκλῶ, πνόσωπο», 
1: 



5ὰ σι στο Ἅ πια 

τώτως πειεῖοῦς Ἔ πΦτ]οιένων, ἵ Ἔ αν οος  εθηκότων ζω ) Ψωντα ἅκ 3 ένος 
πα“ ν ὦς Το Π άν. 

μαρτυρεῖ τὸ ὄνομα Ὁὁ σποιδής Ἅστο ὅ σπενδω γνόμζω»ν. 

479 4 Χρένιθ- ] ̓Επιῤῥημαϊεκῶς, ἀντι ᾧ µακρᾶ χρένν. 8 

α7ί ἲ Γωμνάσιω | Τὰς τοπµς Ἔ γυνώσων. Ἱ -- 

472 ων κ θικαίως ] ΑΦ᾿ ὧν δωγθεὶς ἔένίω πόλιν οἰκῶ. 

373 Δἱ ὄδσεων ] Τῶν ὀφθαλμῶν Ἐ ὄψιν δακρυῤῥοβσαν ἔχων. '! ἔςι Ἀ πεικ]ικὴ ὦβί- 
Φροσς᾿ πο αὐτὸ }δ σηµαίν. ὡς τὸ πιδωνίσ]ρῳ ποδῶν 

374 αἈ’ εκ 1 ἄλγνε ) ̓ΑἈ’ ἐκ ὃ ὁ παλαιῶς δυευχέας Ὁὁ) κατεχζης µε, ἕτερον 
ἄλγ(θ- ὁρῷ σι ἔχν[ιαν καρθι ἔνρητέε, ἐξυρημλκίω Ἑ κεφαλίω» καὶ πέσλες µέλανκς 
ἔχρεσεν. 

τά. 5 [ Άλως] Λύπη σινῶν, 9 Ἐ  πωτράδΟ» ιωτπισιν, ἑπίραν λυπίω αὖ 
δέχομαι τὸ, σί κεκαθµδιίω καὶ µελανειμωξίαν εἶαι. 

1ο) ’ π ] νά λ ᾽ . Ν τα 3 
83/5 ο Κάσο ἕνρηνλς] 3 Τὸ Ἐυ ηκὲς, ὡς ἁπίωξς, τω τονω αι οιλόγως ον ἐξ. 

. ι) ΑΛ « Ν 22 

ϱ νέχβη, ὃὶ οὅκ ἔχά Ἱ ακίω ἐ[κειωλνίω, ας τὸ ἄμφηκες. 
"λλως. 

« -- / ο ο) ο « . 5 4” 

Ὑπερθαλικῶς εἴρηκεν «κέκαρτο 1. ὡς "2 ανωτέρω εἶπεν, Ό/εν ἐμακν τε 

λόύκάχροα κέκαρµαὶ Καΐτον. ὶ ἔνρω ὃν αλ’ ες ἐν πενή. 
476 Οἴμο ἐγὼ] Οἴμε ἐγω, ἵνεκα Ὅ ἐμών κακών. 
477 Ὡς δεινὸν] Λίαν '' χαλεπὲν προ[ω ἐς, μῆπρ, ἔχθ-ο συ[λρῶν, δυσθδιεο- 

θώτνς  ἔχά τος Φιλιωζεις. ἀλλὰ Τι µοι προττή ἐν οἴκοις ὁ γέρων πετὸρ. ἐν σκ.τἠ 
Ἄ]φτολζων: καὶ τι δρᾶσιν αἱ δύ ὠδελθα]; ἄρθι λυπὂνται Ἄ]Φ τὰς ἐμας Φυράς, 

47δ Καὶ δυσλύτες ἔχμσο τος ]θλλαλὰς | Ὁ οἱχ/Θ- ἔν πσι καὶ Φε). 
Ἐ Διαλίαλας ] Συµθιξάσε!ς, Φιλίας. Ἱ 
38Ο », Σκοτον δεδρρκώς ] Αντι ἆ ἐν σκὀτἠ Α]ατοάξων οἱ Ὦ τφλοὶ δοκεσι σκἁ- 

”. αν’ ον δεδορκέναι 
483 Οὕτω }ὸ ] Οὕτως ὃ δαίµων ἴρέωτο Φθείριν τὸ Ἀνθ-, ὅτω Φησὶν ἐξ ὸὲ- 

χῆς δνευχῶ. ἄφ ὃ ἁνέμως ἔτεκον ' ανόμως }ὸ ὶ ἀσεσῶς παρεσκόύαστ µε τεκεῖν. 
αδ4 , Ανίμν μὲν τεκεῖν ἐμέ. ] Ὡς ἀνέμως μὲν ἐμὲ παρεσκό α{,ε τεκεῖν ὃ Οἷ- 

.» ἆπαν φ-ρ τὶν ὁ ᾽Απόλων- βελίώ. 
32 

αδι Τ ὁιῶαί τε σε] ᾿Επειδὴ }ὸ ἐξ αβέσμων ὃὸὶ αὐτὸς ἔβρετο, ΑΦ τῶτο κακῶς 
αὐτν Φιζαι λγά. Τ 

-ῦς Απὲο π κ τ ὃ παῦπο, Φημὶ δηλονότ. οἶσίον το Ἔ «εῶν. 
, ς / » σ ῃ ε! 3 ..- ϕ 387 Δέδωχ, ἆ χρζω] ΊΤᾶῶτο ἤτω σωντακτεν» Φέδοικα ὅπως ἔρωμαι ὀκεῖνα ἆ 

Πτ Ἔει δὲ παιητικὴ πεφ-ασις] Αυς. ζοἆ. 
ΔΙ ὅσσων ἔωμα Ἱ Πεποίηται (πιο Ποιητι-ἡ) 

Φράσις ἐκ λα 2δ/λε᾽' τὸ αὐτὸ Ὢ σηµαίᾳ. τᾶ- 

τέσω ὀφύαλιωὰς ἔχω Δακρύοῆως, ϱ 1οὰ ἵπ [άἀ. 
Ἱερίίατ Επι]ς, ἀϊπιπμἴπιαπι ε[. 

19 Τὸ Ξνηκὴς] [η Εάά. Ὠπες ταπίμ!π Ι8- 
ρεύαπίυγ: Ευρακές δὲ ὡς ἀπννὲς τῷ τόνῳ, ---- 

υδί ΜΙ. όκωρ ΠαὈεῦας, «ωρ ΤΕΡΟΠΙΗΠΗ. 

χρίζω » 

13 ᾽Ανωτέω εἶπεν] Αυς. 004. ὧν. εῴηται, 
«θω ἐμώττε λενκχροώ χείρουναι χαίτη)" Ῥ8επΕ 

πΙΕΠΗΕΠΗ. κείροµναι οτί α1ιοηα5 (ετίριί επι 
Ιάά, εχηίδεπι Ῥμοεπ. νετ[α 126. . 

14 Χαλεπὸν] οἱ [οἱρετείωγ, Πνᾶμ' ἐδὶ χα- 
λετὸν, μῶτερ, ἔχθρα σν[γ»ν2», [Πμπρίάεις νίἀςδ- 
τί ΡοΣίαι [επατίις, Απιε Αἰπσίμπι Ώου 9ςΠο- 
οη αἀποιαιίοπί (οφμεπιῖ ροβρομεύατυΣ. 

15 



αν. 

πχρηζῶ, μὴ δαχω,, καὶ λυπήσω, ἃ ἡ. σην Φρένα, “Ὢ 
3αό-θ: : ανα μήκνσηνος σέ μή. 

πτὰ ΛΣ ΦΟΙΝΕΣΣΑΣ, 52 

35 πσέλαι ἐνα ερῶν 5 ὡς πεπείσοι το] Φν- 

1 Δια πεθν ΐ, ἐλήλυύω | Γιο Ἡ ἐρωπίσι 
90: », Τέ τὸ φερέοξς | Τζησ αἲ ήθες Οὐκ ἐν δέ οὗ ἢ Ὦ γνωμολογεῖ, το κτων κά: 

φιῶν ο εεώτων τῇ πέλό ὅτως- ν. ποἈαχς ὁ Εὐθαπίδη». 

πο” Ἔγω - τ μείζον ἡ ἤ λόγω] Πεῴα, ἦ λογίσ μῶ 4 

3999 τίς ὁ νρέ- 6. Τς τρόπ(ῷ- δ ὃν λέκα .. Φυλαδων δήλονότ Ἐ [ΑἈως Ἰ 
τόν ἡ Ἀμδέεω, ῷ: πρφί» οα]ν. ἡ ὃς «δυλέα τοῖς ἐξορ.. πιο, -9 
"904 Τ οὐ ἔχά πουῤῥηταν ] Διὰ ε τὸ ἕένίθ» εἶναι κ δυύω) πτοῤῥη πιάτο συ» 

να ἑσμσγον λέγειν τα δερᾷς αἱ «οήστις καὶ σετς ἔν]α ας ὀμλαμξανωὂς «ποτ πυό- 
μωθ- ως ἔννθ» ᾿ αλ αν πῖς «πα Ἱεστέτις (δοκεῖι εἰ ποὺ σεν ταν τω :ἔας τίς 

πυχίως καν Ἡ ς τα Φουλέτοίς, κοῇ ο.ὐπὲν αἰναίβωη πε ο πα) δρὰν ποιῖς ὁ παίσης 

«Φοτολείπή λύπης γεςθολίω κρόρίπες ἐν ορ κ ὅ Πλετν ᾽Αρλεσφό, ἡς ἔδειξεν εἰπὼν, 
Ὡς 2424 λέον προ] έν, 

αφο οί 

Φοὶ το ἕτηο Ἴ 

ἆ Ζευ καὺ 9εο), 

:Άξλον ον ὃς ὠὈμρροϊηθ- δεσποτε, 

805 ᾗ Δέλε το εὖπεις ] Δελκ ἴδιόν ἔφιν. ὃ εἶπας. Τ 

1 Μή λέγειν ἅ τς μη «Δοιῖν ὀντων ἐμπωυόα ἕ μή λέγειν. κάν. ὁ Φιινεῖ 
σπα ὦ . πεήθ- -- | 

ο] 
ἆλαμέανε Ἰ. αἰτια]κίω, πὸ, φ Φρονες 

ν , 
ὁδία Φιονεῖ) ο. εἰ μβ τὶ μἡ τέγειν 

. Ε] ῃ σε ο) 
γασε , Επεὲ πο ο 

-- 
μόνον ἂν ἐπύγετο - 

Φρονεῖ λαμζα.ἡ ον «λίαν, τὸ, μὲ λίγεων πτελιν δὲν ἐξ Ανα [ης ἔχή. ὅτφν ὃ 
σρόπὉ- κθὶ α-οὰ τῷ πεζω λεγῳ. συν; 

396 Τος Ἔ κρατέντων ] | 5 Τκπο ὡς ΑΔ Ἰωα ο» ἓ 

σε, ὅμως Φ., εἰ τας Ἔ αν κσατέντων αωαθείας, δα ν αἱ έλη. 

ΤἸῶς τῶν πελ σσᾶν, 

ιρατεὶ ὸ εἱ πολίτε. 
507 Δνὺ” ρὲν ]|- Άυπη τὸν ἀλγεινόν. 

Τ 
Φη ὁ πειητές' κιὲν μὴ Φιλὰς }ὸ 

Γροφεί; θε δὲ τες 

Σαυασιςεῖν | Σιωονογ έναν ποῖς οἰγούπεις. 

89ὔ Απ εἰς τὸ κεεδο- Ἱ ουκ αξιέχρεως ἠρωθ- ὃ λἐγ 8». 

ᾗ Α΄ εἰς τὸ κἐρλ(Φ» | 1 Εἰ καὶ λυπνρὸν, σιναιεήποίνειν ποῖς ἄφι(ιω, « ἐπειδὴ 

«ποπ συµςέιϕ μᾶἍον καὶ πρὸς κερί αφομᾷ, δε Φ 

αἲν. µαρτυεῖ ὃ καὶ ή ππροιµία λέγείια. 

πς Τὂτο δν Αεφαϊθ.] Ότσε Ρυς [ρεξίαπῖ 
εκ αὐποῖαιῖς ἵῃ νετίαηῃ Εγὶῤίαΐς «96 Ρο- 
«αππυῖ τερειῖ, απτε (επ ριίς, ο παπι ὀ ομο[ί». 
«σοπβ Πα πειπ ἵρ Ῥμποεῃ Πις ονη]μαγε,. Ἠΐς 
μις επι Διραβαπί ζοὐ1εῖς, οἱ εὰ 9εμο- 
3ΐα πια τεπονανθα ρετπιονίτ, Ἰεέίοπειη α)- 
ἉιοίοΠε: Πο ΜΙ Τως αι. τηῖς» 
4, 

Φίιον καὶ α Φύσν τᾶτο δο- 

κε- 
3 

ἑω (τὴς) τῶ, πολιτῶν- πρατοιο) 38 αἱ πολί- 
ται, Τήτο δὲ ὦ ὧν ᾿αὖὐμαἲὂ» ὁ ποίησης εἶτε» κάν 
μα Φον 5 ὃν ὢν τις (ωἱσοράπι η τις ται 

και μ.. Φ. Ύ. ὧν τις) ὅμως Φε της Ἑ κρωτόι- 
σῶν ο κῷν μὴ ΦλΗ. Ρίμο οἵτη νασα. 
ες ον ἱπιοι ταις δε το ἁμαξτίως ΡοΠ- 
απ} Φαῖε ἀμιαθείως, 
τε Σ6 



4 5, κτο πε α 

Κέρονς ἔκαίε ᾿ὁ κάν Όρη ῥιπὸς πλέσι. 
αι 
οστι 

ν . ο αν ὼ 
 ὠκαβωώδες. εκφ:ρε) ὃ στωςν 

εἰς κ νλιώες κέοδες χαέθλν ἑαωτὸς ῥιοτάν]ων. λαµθανοµδίη. Ἔφ 3 ΡὶΨ πλέ[ωο 

Θεέ 6ελοί(θν, κῶν όση ῥιπος πλέοις. τ 

9 

Λοο 3 

2509 Αἱ 6 ἐλπίδεε] "7 Ἐνπεθεν κοὶ ἡ πωροιµίθὸν 
ο) σι ἐλπίδεο ἐσκν[ι τὰς κενὰς Αρτ, 

Καλεῖς βλέπνσι γ΄ ὄκμαίιν ] Ἠγαν ὄζνοῖστ, καὶ κωλαὶ ἔπει[γελλον), κ 

αὐεν φραᾳσκόιαζε(ὰ τῇ οὗνοίᾳα, µελἈει Ἀ, γεν βοοδωύνιν | 
- ἳ - : 4) πι χ λ δά ν [η ν 3 ΄ ἓ ν ο 

4οο ., Καλεῖς Ελεπεία | Καλα σ6; ἐφόαλμιῶν τι ἐμδυαι β2α ών (ον. Αλκωξ 

’ 

-” ον / Ξ . οἱ β α τν Δ Σ΄ Την 

ο Αομᾶαιν αἱ ἐλπδες τρέζευ, Καλοῖς ὄμμαί[ι βλέποίᾳ Ἀ, αντι 5 κκλοὶ φοὶ ὀφθαλ» 
. μῶν πθία(ε, 

4092... Ἔχνιν αφριδτω] 1) Ἡδονώ πνα ἔχμιιν ὄν κανθῖς ἃ ἐλσήζειν. 
. ες λ ε- 3 - ο 3 λα η 4 Βδονίω ἠδξων ἔχδίων βλαθερᾶν οἱ ὂν ταῖς κακοῖς ἐξεζζόμληνοι, καὶ ἐλαῖ- λως 

3 » , 3» 
-) (οντες αγοθα. 

”αλ- 

[ αλιως } ε. Ὁ ὢν ἓν κακεῖθ, ἐλπίζων ἃ ἀγκθο, δοκε τι ἐλσάδαν ὦ αγαθῦ που” 
αν , 

θΦμν/ειοῦς . λυπίιω. 

496 Ευ πρόοσε] Εὔχε ἀτυχεῖν. τα Φίλων «δὲν. ] 

5 Ἰμιδρς κακῶς πρθασοι(θ” Φμπιδν Φίλοι. 

υπό πὸ ἐπὶ ῥιπὲς πλέοι Ἱ "Κἰηρίις ο Μ{ 

Φεάρται πλίο, τίς, ἵῃπ Ποιῖς «ΟΤΙΡΕΠΘ τὶς 
πλόοι, Εἶθέτο τίς, (ωτάεπη |[ἴτοτες Πίο Ἱερί- 
πῃΙδ. απσξ ροία]ε ἆς Φορλοςίρ (οπιίεμς ἵπ 
Ῥαςς ψ, 608, Κίρδες ἔκατι κὼν ἐπὶ ῥιτὸς πλέοι, 
1η 5ΠΟΙΠΕ, ΩΠ4ΙΠ ΙΠΟΧ εχἠψες, πε Ρα[Ππη 
τεξτο [οἱ δΙτΗΓ, πλένις ΡΟΓΗἶ, ΡτΟ πλέοι τίς. 

} Ὦο λος ἵπ [ζ αιιοιάίαπαια (ταη/απιτο: 
ετία οὖαε ἀθάεται Γπατπμς. απιρ]ὶβσαν]τ 
1 Οαἴακετ. Α Μ. 8,6. ΣΙΤΙ, 516. Ππιίης 
σειδα ταργαε[αῃῖανίε αᾱ  Τὐεορη η “π- 

Μοε]. 1ο. έί(Ε. ἡοβης Ῥ. 11ο: 111. 
17 Ἐισεῦθε ἡ παροµία] Ηὶς Ρταεβαπα 

ΚΙπρς αἲ ῬαταρηταΠη τεια]ίε: Πιο τε- 
ἁίας {ους τενοσυτεγίΗτ, παπι Ρταεὺεῖ ἵ]α 
ϱπσοπε Οοὰ, Αυδ. ἃ βαυ]ο ρίυτα:. Αἱ ο) 
3 ο τος ν η 5 » 
ἐλπίδε] δὲ ἐλπίδες 9 προσδεκία τὸ χεζ-αν. 
ᾠπολάδευ» (νε Ὦ. εοιίαἰτ ἀπολαύεμ) ἐτι- 

Εκσεσθκι Ὁἳ πατρρΘ”». ἐντεθεν ἡ παβοιμώίς, Αύ 
{ ἐλπίδες βέσκ»σι, σθίεια ἀε[ωπῖ, 

[8 Ἡδο σα κ.τ,λ.] [τε εἴαπι εχΑυρ, 
Οσ4, ἀν[εηρία, Ιπεπὰσία ᾳποαιε». τεριαξ- 
ουταν ἐς {ευ [απ] ρτασυθτοπί «οπιπΠοά!ῃ Πς 
Ππρινς Ἡδουρ σι, ἔχν ἐν κακοῖς τὸ ἐλτέζει», 
δν. Ηδη ἠδώαν ὦ ἔχεσεν βλωξερὰν 3 οἱ ὃς τι 

πᾶκ 

κ... κε. ο. υπ α Πε ΡροΠιιπι [ἍΆλ- 
λε] υὑὶ Μ[. Ποτὶ ᾖὲ ἐσ᾽ Ἰμαρ] ὁ ὧν ---ω 
Ψοςεπι λύπη» ηαες εχεῖρίευακτ. αἆ΄ νετίαπι’ 
465. [ρεξιαηιίᾶ: Φίλοις 3 1 ον ο Φιλοκ)ες η΄ 
ὠσθρος" οὐϊὰ [να Πο νε]πί Ποῃ εχριῖος΄ 
ΡΙΟ Φιλοκτίθή {ΟΙΑ[Γο Φιλοικείς΄ ἵμεται «οτί» 
Ρισπι. 

19 Ανδρος κ... 5. Φ.] 5περῖιδ ΜΒ. ἵπ] 
δεμο[δ ΡεΙρειαπῃ ομηίβα, Πίς ποεεδαί νο» 
ομ]α ῷ ἱπιετίδτια; Κἰποίση Ἱπερυ]εται, αἲ 
ασαε Ἱερίήσαπι Εωγίρίώ(ς εἰΠῃοίαπε, Πνα 
ᾖάΦεμαπαγῖν Γεπατίαια, ἵπ Γαταβητα[ οο[ἱο-- 
εὐτεῖ: εὔχε εὐτυχεῦ,. ὠρδιὸς  πεκῶς πράοσου- 
τί» ἐκπο}ῶν Φίλοι. Γὰρ τες ἀεεταῖ ἶΏ Λυςς 
0σὰ, δεπατῖαπι ἴπίετ Αάασία τειμίεταπι Ζε-- 
ποὺ. Πἱυδεη. διέάας, αἰίηιε τ΄ δεΠοέα[έες: 
ετἰαΠ. εχεῖταϊ ἵπ δυρῆ; Ἓλεο. ν. 109. 5ἱ 
νει[ας ε ἸΜεπαμᾶγί, Ππίιίπα ἵαπιθη ρἱητα: 
ἀεθῖε Βιηρίάες: Ιεὰ, ν. 56τ, Πέητα Φιύ.. 
γή πῶς τις ἐκποδων ΦίλΌ». Ηειο, Εωτ, ν.. 
«5ο, Φίλο γώρ εἶεω ὧνδὶ δισυμεῖ τύες} ν. 
561, Αφιλο» ᾧ αὖθίς σεν λ΄γω» τὸ ευχές. 
εοη8, Τσείσες ΟΕ.ντ, ΠΙΠ, οςς. ----- 
Ῥαεπε ρταεϊετπιΙΠ(ζεπῃ ο µαθ΄ρταείετ ση]ρα.. 
τ4 Ῥιασὺοι Α08, (ο. {εαμεπείδυς ων” 



ΕΙΣ τας φσπσίςσσας. σ5 

Τῶς Ἡ πωῦτν, Φησὶν, ὅπα Ὕε Οππὸ Ἔ Φίλων ες Ἡ πατράδω καπ); | ἡ τόχα 
πιὸ ὃ αμ ὧτπὲ Ὢ Φίλων δυονχῶν ἡγνοεῖτο. γής , κφὶ ὐ δυρυγενς απλα γε, 

πέτε πεέλιν Φίλης ἔθμε. πρὸ ὦ τοίνιω ἐωνπυχεν τῷ λδ-άσω, παντα παβεῖν Φησῖ, 
405 «' Τὸ ἈνΘ» σὲκ ἔξισκέ µε] Ἐφώσωτ ὮΓΠρῶτο 1δ Αν Ἡ χρήσμὲν ὅ μα. 

κ πλ. όμηρο ΄"λδρραν, ἔπεια 3 καὶ τὲ Ἀνθ- σιωφκ.{ζεν αὐτῷ Ἀ θυλατέρο ὀ4" 
2 εαν. οὐκ ἂν 3ὸ «δὲ ᾽Απίλλων ὃ πιχόνάς Ελένίω ἑλέοο 

“πι Ἔγρη ᾿Αδορσω] 3 πεπον ᾧασ Σ΄ Αδρᾳ--ν, απεεύσανός, τῷ 9εῷ., πσκῦτο 
δυου χύσι πλ τοὺς Ῥνδας., καὶ µύνον Φνλαδα σωθίώαι ὠπὸ ὁ ἴδιω ἵστε ᾿ ρἱσΟο- πὸς 

ὧν λεκτέον» ἐαδὂναι σθοσέταξε τας 2υλατίροςς ὁ οὺς, α΄ νχὲ κο ὄλισρατεῖση τοῖς 
«θε ξαις 

Ἔχρν' ᾽αδοφεω ] ο. Ἡ ων Ὑ αντί, ἡ εἰς” ϱΥΘ’ «Φίξεως ἐρωτᾶ, ὁ ἃ τν αἰτων 
«ὃ αὐπθι καταμµονῆης λέγά εἰ μὴ 3 Αα Ἡ χμσμὶν ἕ }αμν παρέμεινε. ἴσως οἷν ἕωθεν 
πιρώδόίσε τὸ. ἐγδ- αλλα Φήπ, Ἑ πεπρωκύκον 1λβον θλὶ τὸ ὀεγ9», ὁ 
«χμισμὸς ὄπεσε ἡγαλν. 

ΦΙι5 Εχω ᾿Αδράσω Λοζίας ] Ὁ κήσμὸς τπσὸ 4 ἸΜνασεα ὕτω; αναγέγεσσ3), 

Εν] πράος] εὖχν σοί ΤΙ. σε) πρέτ]εν καλὸς, 
σὰ ο Ἑ Φίλων δέ ἐσι', ἐα, ου δογυχῖς. 

5ο Ἡ τώχα πὀ τὸ γάμκ] Νεϊρα ἀΐνετ- 
ἴοτυπι Ἰγιετροίστε ποπ! λέσο ἴπαπι Πε νε- 
τως εΏετευαι οςμο]ίαβες ἵη Λας, Οᾳἀ. 
φώγα πρὸ τὸ γόμκ ὀνενχῶ», ὑπο Ἡ ξέώ», 

«ήμας Άν κο Ἡ ἐντυχίως ἁπαλδαγείςν ὑπὸ 

Φίλο; Μλεμεῖτο. [εΓίῦςῃάιπ ὠελεῖτο, 
οἱ Ὅμηρθ- "Άλασο] Μαπία πιεμάῖσηαε 

ἀποιίπατα ιταπβετίρᾶ : αιίἁ νεὶιζ ορπίος, 
6 Ρἰμίατεμο πιαηϊείεαπι εξ. οπί Όμως ἆε 
ετῖ]ο Ίοειιπι Ρετιταέίαης Εωγήρίαςς Ἑ. 11» 
Ῥ. 696. ΕΣ. Πῖδν Τὸ γενς- οὖκ ἔθοσκε με, 
Ρτοχίσια {μάΐε: ταῦτα ἄδι καὶ ὠχόρια τᾶ 
ΜΠολυτείκές, ὃς μιν ση» εὐγετειών ἡ- 
Σιώθ ἅ, Φυγὰς ρν γαμώ, βασιλικνν, Φίλων 
ὃὶ συωµιαχία κ) δυώμοει σεσχγτη τεβρα {μιέν 
ἐειώτευζε, ὡς αὐτὸς μετὰ µιλρε; ὀμνολογ5.. θυοε 

ἀεἀετίτ ἆς «µας νετΌα Οπαπιπηατίοιις, «ἱ[ῃ- 

εἴἷε ετὶτ ἀῑνίπαπε: εοπιποάµπ {[ΕηΓαΙῃ 
Ρταεδετεπί Ώωης ἴη πιοάιαῃ [ετίρία: Πρώτον 
Ὁ μα Ὑ χρησμὸν τᾶ γα» Όπεν (6Χ οἡρῶ» 
ξαδωπι ὁμηρὸ-) ὁ ᾿Αδρως3, ἄπειτα ὃ- καὶ 
Ἀἷς τὸ γόθ” συιωκι(ον αὐτὸ τὴ θυγατέρα Αρ 
αεί" ὁ γὰρ ἂν «9. Ατόλλω Ἑ τοχότα 
Γπροσέταξε γαμερὸι Ἰ ελεσθα,, 

23 Ατοτο Φασ Ἰ Αως. 0ο. ᾿Α. Φωσ', 
πιεύσα]α τῷ 9:10 τ Αδρασο (Πίο ρεῃἶρας 
ος τετροτυπῃ οΤάς) ὀυσυχόσαι τοικῦτα κ. τ. 
9. κ. Μ. Φ.σ. ὁ, στ. ες ίσπε ἀρείν ο». . ο 

Κ»σφ 

πρὸς ἃς ἑπτίονς, οἈδήναι πρὸς α τόξα ὁ 3ᾷ τὴν 
Ὀυγατέρα, ἀλλ ο. ». 5. τ. Θ-δαι Εομί νς- 

Ἰωεϊππιῖ ρεηαίπαιη ρταεὺσι Ροπ16η δρείοῷ» 
Ειχα ἵμ ΙΙ. Ἐ, μ. 1419, 9ὺ. ᾿δρείων ὁ 
ὦ Ἱππὸ- ἐἰῤόέγα ὦ φλάγε) Χ. τ. λ, 66 

ἀϊ[οσιπίιατ α Μ4αεἱ ποϊπίπε: Ρα πι ΤΠΕ 
{οποίας Αρίων, Περίυς αραιά Βα/απίας 
ντιτ., Ρ. ὅσθ. ιοί Ἰαιθαι μιυμαε]ις ε- 
αυος Α τα, Κ.κιρόν 1. Κρήρεν} τε γραιςσ- 

᾿Αβείοω Θελπεσα ο" ἰθίάσπι τιαάἰ- 

ατα  πεαϊάς, ὡς "λλγκς 5 ἴΦῴ-υγεν οκ 
Θ,5ῶ., Ἑίωατα 2υγὰ Φίω. -σὺ' ᾿Αριίοι κύκνος 

χαίτη. Ὠπες Γηεβαῖς απφμῖοτ ΟγεΙί ῥατ- 
επι Γεεῖς Ἱερίοϊ: ϱ-Ὅφ τοῖς Κοελικοῖ ἀθηαί- 

ταῖα ἀῑσίτατ Παΐας οηΙ Πἱβοτία ἵπ' Φεᾖοι. αά 
Ἡ. Σ. 446. Α Ροξτῖς ἀῑΠεπιῖεης Πο εηιῖ, 
(εὰ τα[είσσταῖῃ, Ὀσπεποῖο [ανα ΑάΤα- 
Παπ ιταδϊαϊ: ΡἠΗοεῄστας, (ες ὁέταίοπε 
κ, Ρ. 619. 9. 

53 Ἡ ᾧ τὴν] Αισ. 0ο. Τι  αὐτίων ἃ 
ε. Α. α. αὐτὸν ἐρωτᾷ' ὁ δετ. ὠ.τ. ἅ. κο ἔλεγε», 

Ρταεῖετεα ἈΙΓ. ὁ γὰρ χρπσμιὸς ομεῖσε ήγαγεν 
ἡμωῶς, Άλλως. τὸ εἰμκέμνένο ἃς, ϱποτπι 

Ραίςεπι αἱ ΒαταρΏταΠη, Ρατίοιπ τειμ!ῖτ ζζήπ- 
βίως ἵη [μαι [Εάσπι αἆ ν. 416. 

ο4 λνασέε ] Αιρ, ΟΌοἱ, µιασάς" Ι6- 
ταπα [ια] ΠπρεγΗααπι: Μιασί ἀεάεταπε 
απια Κἰπρίωπ, οπὶ Οοὔιεειν Μ{ [εααστις 
εαΐ ἱάδπι: Ὁ χρησωὲς δε» πε Μαασαίν 
2 αγ Ὕρωσαι ΘΌήαε Ρταείετεα |εκεαπιωε 
τν 

ὃν, και 



σ6 “ντ πε ἵς α. τι ὦ τα 

ση Κέρω Ἱὁ μὶν 2«μβροῖν ζενξαι Κάπρω ἡἠδὲ Λέον - : 
οὕς κεν ἴδοις Φξδδύρε( τες δόµε ἐξ 1εροῖο η: : 

 Ἠμετερα ού χει μηδὲ Φρεσ σὔσι πλανηθής.  - 

55 Ίο) οἳ μὲν λέγειν, ὡς ὅσα. Ἔ ὄσπσνμκων Ὢ ἁσπιδων σιωέθ2λκεν "Αδρθσυς᾽ ὅ μὲν 
ώς 
»ε 

μα αι ΟΧΙ ο ην ς . 
ε Καλυλωνιὸν σὺν» ὁ ὃ Ἑ 37 λευντεσέίσωπν Σφήρα. οἱ οἱ, ὡς κρύὴς Ἀνος. 

με οἰφίκουτο εἰς τὸ Απόλλων Θ» ἱερν, μὴ δοραὶς ἄ( ρόντες λξον]Ο” κὶ συὺς, αἄναθή- 

μαζᾷ κιωηγετῶν. ἐφιλονείκκσέν τε. κοὶ ὦδ) ἓ πίσεως εἲς κβάσιν ἄχβεντες 
τν Μ μα 3 1 3 ΝΑ 

αλᾶ, Ἔ }όµων ἔτυχεν ἀπείκα[ςε ὸ ἃ 
’ Ε] ’ 

Απἰπέλίω», ὁ 3 ΓΓολυυεικης ἐργ/9». 

[ἼδΆως |... Δυο δέρμα ἔκευτο εἰς πο 

18 τῶ βω- 

μδο Λιοι, 3 3 Τυδέω Κάπρῳ, ὃς ἔγιαεί 

οἰκημαζι ὃ ἸΑδροισω εἰς οἰγοίπαοσιν μ 65. 4, 
μ 

ο) ἔένων, τὸ μὲν ἓν λέο]θ», το ὃ ὅπρον παπρα. καὶ ἐλθόντε εἰς τοὸ φεθλεχβένᾶ, οἳ- 

τή Εὰ4. Χησμὸ; θες τῷ ᾽Αδρόεῳ» Κἰπῖης 

οιπίΠε. ὃς αρετατῖ 40 Αιρ. 0ος. ἵπ ΠΙαΓ- 

ρῖτο Ίατο οἱ] -ᾱ Ίμεξεοις Ποιαῖὰ Ροιπεταπῖ 

ῑ ποσιε τθι]ςί 

ν. ο. ᾗ γαμοτροῦ, ζεξαι] Γ Ιεβὶοπίσις 

ἀϊνειῇς νατίοταιπ, Οοφὰ, θεπαίπης, αι ρα; 

το, τεριαε[οπεαν]. δὶο ναι[α η ΡΥΠΙΣ ἱ6- 

ρεοττ ἵη Εάά, ἕερα δε γ«μεροῦ (441). 

Τά. Κάρα ὃ γ. Καρ, Κσραων δὲ γάμκε) 
ζεοι κώπρῳ, ᾖδε 2εοτι. ἶτπ οτ ομ]{ τοτία 

ἴοιίο. Πμετε σείχεν εκλιυαῖτ ρήπης 

πο]. ΡΟ ὕμετ ϱ6 ειέκο]ας. Ἠος αμα ρῖ- 

εἰεπίει Ίερειοπι ποιηίηςς Ετιά[[, Δαγιιθ- 

βαπαι σεησι πια] η ΙεξεσΏεΠΙ » αΙαΙῃ. 

Ίπθισι οδιτιάστε {.οέτοτί, ορᾳ. Αιρ. Πς 

οιαου]ών. εχμίυθε:. Καράω δὲ γάμνς ζὅξαν 

αώπρῳ καὶ λέοωτε, ἕν κ πρεθήροισν 3 εδ βόμµ. 

ἐεμοῖο ἡμιετέρη ε9ἰΚο]αον μηβεσίσι Φρε:ὰ πλανη: 

βῦ-. ο ποτνοιῖο [εηριῖς.  ὄσαε ἵαμ]εη τεεερὶ 

Ρίο ζεβζον . Ἠμῖς ομτ ἰ]ιά ἰπ ο(βεμ[ο 

Ῥταειυ(ει η. Ώ ού! "0η αμ ιετξηῖ, Μὲν μοῇ: 

ο 41η. 1 Δε αυ ςια, - ναι {πι {αἱοῖ- 

τθμε, οκεορίίαῖα ΕΙ α- [οἶω]ο Ἰεέμο, α απ. 

εκπίρεητ Ο244 Αι. ἃ Ὅατος 41ειη {[6: 
- δ ΄ --- κι 

εμουαίας Κρις νερά οἳ γνΗ. ώση, 
ὃα ο η 

Αιοζοιι ὃς άμγίεης ὅμως πας Ριρίβςν, 
ἀοείαγε Ώ-πν αδείας ἄρτο ἕ 1 εοιέ, ο ὦ- 

πρρ 3) Δεοτι συξώζαι τος ἠνγωτίρς, ἁλιι- 

ο σης,  Ζ Πα τις}; συ:οικιζ Ὀαιθί [σῃ 

βατ δεοὶ. Ποια. ἵπ π ΑΔ, 3τό, 

ἈΑλιόσω δεομώ Ὁ ΡΤΜΑ στρ ὃ λ.ωτι 

ζευῖκ τὰς Ἀνγατέ κό υὈ{ σος Ἀέαν η], 1ο: 
Εἰδάς 1Ώ 

. μία (εου νθΌία ετέκοῆωε ᾳόηαθ 

πα ο πο ους Ἆις σι ιμτὰ 

ὑαῖς», αἰὸς αὐθίο]», οοὐας Μί 

» Χη» 

0σά, Δαπ. σεχεο αΠΓΕΙΠ ππῖας [τὰ τοπ. 
ἰθάυτα Βαγπε[ῇ, φείχο]ωε εηαἰἀειη' βεηῖό» 
πι ατοίττου,, «ΤΠ. ἵοσΙῃ απἴείῃ νοςῖς Ἡριε- 
τών ἀϊῃγιαδαιη τειµεπάαιπ, εἰίας αἴ- 
Ῥοις τατίοτῖς. ἴ]α Εαν ἱπιεγριοίαπησπίυτη ς 
ἱερηιιθ, εοιτίρος Οὔς καν. έδεις, ---------- εξ ἑεροῖον 
᾽Αμᾶ φείχο]ως' μὲ Φῃεσὶ στι πλωνήθῇς., 

ΠΙΟΙΠΕΥΕΙΙΗ ολες, ΡΙΟ Ἰμετῳῶ» Γιεφεηίᾶ-- 
τμ, Ὠας ἵπ [οὴς οουρματ, γ 

ο6 Και οἱ ᾧ λέγησυ ] Ἠκες Μσημε αἆ ῇ; 
ποπ αἀποιαιιοπίς εκ. [έάὰ, τεροιῖτα τα... 
επί: Λὐπσίις θελο]ίοη ακηυι]ε ρτομιῖ. [6- 
6ΡαΤΙΙΙ ἱΠ. ΙΓ. Βατος. α τοευπι]οί πι δίΠγο- 
μίς ἰ]ίς ἰπιετροίαιμιπ. Ομ ἔάά. Ἀἰπρίαπα: 
Ρίο ριις. οολ[ρίνας Αμ. οσά. Ιεχεῖιαι ἴα- 
ΔῬατι]ιι πὰ Φιαρῖ ΕΠευ, 1. 307. ώ 

37 Λεωτοπιόσωτο Σθι[γα Ἱ. Ιὲκ ντου. 
Οοά. ἀεάεται Κυῑρ. τν Σφί[γα λεοι ὃς, 
κὁὶ πόδας ἔλκίων. εί Ἆος αἰῖοιὶ ῥυπεροηςί6”., 
πιιις ' 

58 Τὸ βασιλε», π- πάω] Ῥαεῃο: τοβῖ». 
υὐεαι οκ. Λαρς. Ορ4.. Ἑ βασιλείων γώων., 
ἔνωμον, [λες Ἠ]ιιοτ ἱΠ. Άαιος, Μ{. ῆς [εῖ-, 
Ῥτα [ορευασίυϊ ροβς νοςσν, νήγετον" Τν. 

θιως με τηη κώπμω» 1ο: ν.εἰῆς δε ση» λε Ὁν 

κίληφοτες ἐνεβοθηί αν [ο ροπά μι Εασται ἔτε- 

δύθη( αν Ἱ διᾗοί, Ἠωπ. 1. Δ,, 376 Ἀδαςθ» 
θε,σ.-μὉ- οὐτὲὰς ἠώφιεσμο: ὃς .«)ηρῶν θοραερν 

{Πε Μ[, 09, μείά. Ρίο. δυμαῖ,' δεν. 
7ος, ). κα. εὐ ΑΡ 3 Ἐπειτ) ἐλόντες.. 
τῷ κκδὴο τὸ ᾽Αδρής η ἐτλχου. ἳ κ ον 
90» Απείκασε Ύδρα. τ. λν ειεεῖς. θο]ιρ--' 

1Η. νειδα, πος πιοᾶο ταροηιίαῖ ἱηκοιροίαν]ε».., 
κρεῖτιο, ο, ἐὶ Έξτο, ὅτι εἶμῶν αὐτές άδώς ὃν, 
ὃν προ όρώ μικωμέεές (ὁ ἃ Ε.ρσιδη, Φασίς, 

ὣα 



- 

«Σεπ.  δελοῖ. Τη απο κα ν 

τσ ως ς ο. 

ς κέμκς ελ ̓Αδρόίςν ὁ ὁ Τυδαζς τε μὴ. Πολωήκης» 

.. 
κι κ β. -υ---.. 

., ἄμφω, ἵνα αυτα ἑπαάρωσ. τᾶτο 3 Ῥούσες ὅ Άδρφσθ-. «) } χρησμλὸν να. τοὺς 
ο αὖτε) θυέτέσφες τεῖς λυσὶ τετ. δήλονότι τῷ Τνωδεῖ καὶ. τῷ Πολωνείκά. κφὶ Ἐ μὲν 

ο) κ τὸ :. ο ή δυ, ἔαυ ἓν ὁ Τοδοῦς» ᾽Αργείαν ὁ Πολιωείκης. 

"4 τό Ὁ δαέµων μμ πκαμ Θὐκ ἐκ Φζρνοίας µοι απέξη Σλέμθ», ών κὁ- 
πεµάτως ὃκ Ἡ) το χης. 
415 Ἡ Παρα δας Τα σέοπυλαια .. 
43ο Ἰ Ἡν ταῦτα |" οπ ἐσλανώμίωνν καὴ κθίτοας ἐδύταν. τ 

.. 

4.29 ο: Κατέγ Ίλθεν ἆλο- ] Ὅ Τοδεύς. Φασι 18 ὃπ ' πο τέκνα ᾽Ασίς ἐφό; οὐ 
» σεν Ακάν. .. . κθὺ Λόικισπίω οδό ἔφνλε. [- Άλως ] ᾱὰ 
2 Ἂ]α Ἡ Φίνον Ἔ συ[ῤμάν. 

Τυδεὺς ἐτθ- ἔφνγα 

434 Στρωμνής ἐε ἀλκίω ] Στεωμνῖς νιῶ ἃ τέπν 53 ὃ κατακλίσεως ὅτ Φιελῶ» 
δες ἐ εμρχεσα, έμεβα σόλο ἄλλη ες Ὄήρειν ημας εἴκασεν. ἔνιοι Ἡ 9 τοπο α αλ. δη ὁμν 
ποπβᾶ, ὁ 3 λέο(θ» Σο αὲν ἡμφιεσ᾽ 

438 Ταλαξ παῖς | Αἰέλν 2 Κρηῤόῦς » ζ Ἀμεθκων 

Ἰαδ-ο δν, 

Ἡ' ψλροὴ θὰ Αν κκ, ἳ 
ὀτκῦέα) ἀτεικάσας τότε 2 γεσ', τκε Ἀνγα- 
τέρας ἔδωνε κ γὰρ ὃν τί Τοβταν, ὧς ὁνωτέρο 

αρα δρ, ἔλιλωσ»» ὃ ο) Ἑλριπίδης, περα) εξ 

0 αὗτη Ἡ ἱεφρία : ἔγισθεε, Ἠπες ὃς Ῥείοτα Κίπ- 
Εἰις ἀθάετοτ, νειεη «ςεἰοίίο τεοεηιίας Ἱ]- 
Μιά αύτε[ειεης. 

ο Φιλο-εικέκνἔτοι . ον ρώΤ: «Ὁοτιϊ 

Σε, ρα, Φιλονεμείαν ἐπομσωτο, “ιο Ἰάεαν 
εβ ας: εὰ ὠκικήζκν -- β ΕΙΝ δευοὶ(ί 
Ῥυσς ἀασαξ λλρ ὸ τη; τών Δηιπυλην εσλ λ ὁ 

Ίλαλν ην ΤΗ) δε Αθγ΄ ὸ τν! 7ευς, οταν ο. 

βὲτν εγβναἳ ἱπνοτίοις τοῦ ἀασιανι ο ο 
αἵ Τα τε-α ᾿Ασίς -- Ἁνῶν ος - 

Σ. Α. 1 Οοιῖρεπό ΕΠ ατΏΊίτοί: τα τέκνα Α- 
7, (κ) εφοιενί, Ἅλβ ᾿Αλκόθεν 32 Δος«πεαες Πνα 

Λενκασίω Ῥαηος Ἔγύεις, απ κας | ες 
αὐιαεσττῖτ. Ἱπεττίαπι εᾷ. Ῥαΐιιος ἨαμαΊε, 

«ἄταλοιὺπ, Λ{λαπα” Ἱ,απεύβσα, 
Γηημο δν Ῥητος αισα- 

τμ ὃ Τλόοσεη εσυαἠι Πο σοὸς αγ. 
το: δἱ β)είςσοο Ταξί νοζαμΥ δα ας, 
ες 1Ὁ βὶς δν «Ὁ Ες Μ λμνος ΠΡετ]. 

Φ]ο]οτ. είς. τν. ρ πο8. 1ο. Ίνα, ης 
δι, ὁ 5 αλο2δει ως ΑΦ. ελλ ρ πρ 5 

καθε 3 Λοιόπ ας "Φυγεῖ, μμ τς ΑΡ, 
ανῖ ὅς σοϊθν «παν ποιος "ΕΕΙεσυ. 

τος 
ἄτικτερε παϊδάς᾽ ΝΤΑ 

ας τιµή, 
Ρατ ΟΕ’ Ειν 

µ- ὤς 

.ἃς ν νας 

ν λοκοπές ν ο Ανμαυγί 20, Ῥετνετιε 

Ῥτα ροπιίήα Εαπηιαπι θεΠο]ίοη ποδῖς ἀθά[ε 

ον ΄ 9 εν οι 
Εώς ἕ Ταλαὶς, ὅ ος 

μην 

ε (ο. 

Ἰπεαϊιηπι θηλή ἵπ ΒεΒο[ο αἲ Εοπι 
Ξ» 119, Ομοά 4/ομμε οροἡἴΠε 1μΥ εορει ἅ 
βἰεαιΏοΙπῃ ἑκυτᾶ πα δες, Ἆς ραςε ναί 8Ηπις 

πηὶ εωπῖραυ όπρο αγθίμοπ, αὖ ἱοραιας Ἁγις 
άλας" πα]οξ ομίΠὶ [άπὶ Ῥαιῖι ῶβετος, 
ὓἘνᾶόυςι αἰοτῖας., αὐσά ἴδια εἴ [εηπίσης,. 
5ΕΒοΙ[οῦ Θαπι εοπτεξε οπο νεταη εῇο α]α- 
πὶξ-ἴαε: -.Ασιϊ βαϊσε /ρομος. »' φὖος- ευαε 
{τοσο ζετήαπυ Ἰ γά ως πηοϊαστίς, μιμίΠΕ 
Ῥησγεσγᾶετι, ερρατοβῖς πά θεροῖία ἄρορ 
ἀογισ εοπ[ετενῖ Ἕνιρ, ος ς 3ο. υδῖ ΠθΕ 

ίοιες Ψι]βαβίςς «Αἰααάθ. πιεϊίοτα Ομῦ- 
ὶ ) ον έη Τη ο 

« ως ας ο οια ονςς «τος Φη.. 
ἠός ας φῃσκ . ον Ἀθεορι ο, ς πο τη 
ως 9 5 Ἡ 1. σορῖρμα [εσο. 

: Εικ ην πἡιλὰ Αθ όντα ο 
τ ο] - Ὃς φασ. κ σον Ίσ. 

) 

νε (ενγε εκ} ἃ .ἲ σα- 
2:23 ΑΦ», . 

331. Της, ντα λὶ ὄερι Τ. Ἔκ Ἆις. Ἔοι, Τ8-. 
ν ποια Ῥτὸ κάτορε 

φυἰς κι σ-- ὡς "Τον 

«148 «ρβώς] 
αἱ 3 

σιως. ἃΏς σας Ἑ {ος 
δι, 

πι πομι η [εῄδεμθδαν 



«εξ σ το 

430 Σπεδς | "Επεωθ, ἀκολαθήση. 

Α Ἰ α : 

{πι { Σίβαμθ- | Σύαµθ,θ-. ὁ Τνδόίς. 3 
455 Τ οκρο] Πρέχοντες ἔνδοξοι. Τ . 

43’ Ἀνπρον χάβαν. ἀνα]καίαν οἱ ἐμω ] Καθὸ κ πκτρἆδ(θ- ἑσρατόύσωντο, λω: 
αρθὺν Φησὶ τὰὺ χαεκν, 75 ἀνα[καίαν δὲ᾽ σοι ἐ[χωρ 1 ἅλιως Ἰρέωθς ὅχον πλλέμε, 
ἔμφρων } καὶ ἐλεενὲς ὁ λέγΦ-. 

436 { Ἐπώμος ] ̓Άνη ἆ ἐπέμννμι. 
437 Το Φιλτάσοις τοκεῦσ] ἰὁ Γραφίτω καὶ ἑκῶσιρ ἵν η, τῷ αδελφῷ μ.. } 

3. Ἐπεοκλῆς ἔκών.περθεῖ τίω πέλιν, Ἄ] τὸ μὲ αἰθίπιος ἡ βασιλείκα. 
ΐ Ἡρφμίιω δόρυ } Ἐκίησα πολεµον. 

«435 Εἰς σὲ πενϕ ] Εἰς σὲ ἀφοιφ 
430 Διαλιάξασαν. ] Φιλιωσκίαν. 

Ἑ Ὁμολβρε Φίλος] ᾿Εκθρὲς ἔντοες τες ἁμογλωᾶς, ὅπω τὸς αδελφες Ἰ 
44ἵ Παλαι μὶν ὧν ὑμνμθὲν ] Παλαι λαληδὲν, ὤλ ὅμως ἐρῶ. Παροιμιώδης ὃ ὃ 

φιΟ” (411). 37 καὶ ὁ Ῥητωρ' ΑΔ ἃ χοηματων. 
443 Ἰ Τᾶν] Ἰῶν παντων πρφ[μαάτων 
Δ44 γώ μεθ᾽ ὕκω ] Ἐφ χρήμκάς κώγω Ἰκω. 

3 Μεθήκω ] Ζητέσων ἠκω. 

449 Μῆπε παρεαι] Καλλισαι πετοίητω τῷ Τουγοιῷ πὸ Πρέσωπεν οον δε ενα 
ν " , ε ..ν , Ἱ η] ΄ , ν ΄ » . ἀέδικον ἄνδρῳ᾽ ενώσκων 1, ὡς «δὲν δίκκκον ἔχφ λέγων, ἐπείγά πω κράσιν, } ἐκ ὃ 
Φικκιολογίας κ λεπτὲν φινόμηωον ἔλε[χον ἐκφά,γων. 

449 », Τί χάθν Ἡ σε ] ̓ Ορθοτπνητον πὸ σὲ Ἀὸ τί ο ο} ἀδελθὺν 
{ 2 

Φ3 εσυ. : 

450 ᾿Αρχέτω δὲ πι ] ΟυτΦ- ὁ Πολιωείκής φένγέσθω. 
451 Καὶ ξιωωράδας ] Παρθταξεις. 23 ς 4 ὁ 3 Καὶ πεερέλκφ- 

Ἑ Ξωυωράδας ] Συσωαᾶς, τοζες, ὰστὸ μέρες τὲ πᾶν. ΈἘννωρλς 3 πὸ ἅρμω' τὴ 
Ἡ λέχων ἀντὶ ᾧ σεΑτευµάτων. Ἰ 

Έωωθλδας ] Τὰς ἱωπίας ὦ ορατᾶ ἐκ Ὢ ἁρμώτων ἑηλά  Ἐιώωρίδας» σ ἅμαϐ. 
λόχων, σρατενι ταν. 

455 Ταάοσων] Στροφττλογῶν. 

Πποπεπῖ ή μμεζετο αἆ Εγρθρ. Γαῦ τσισ. 
Φανπε[ης οῬ{εαατας ε{ε; Ρτᾶείετ Ἰάωπεχα» 
σίηπ Πορ Πεβιπιαε Δατιίως μία εβ αἆ 
ια] ΤΗΕῦ. ασ, 141. ὃς Οαἱεως Α4 ροίο- 
80Υ. Ρ. 68. 

45 ἸΑνα[καίαν δί ] ὙΨοομίαπι αἁἡ]άϊ ος 
Απρ. Οοἆ, ἵπ 4μο πιος ρτο ὅχαι ἱερευσίυτ 
Φίων πολέμα. 

πό ΓράφεΏ κὶ ἐκᾶσο] Απρ. 004. Γρώφε) 
Τεκεσυ» ὅ' Ἡν τῷ ὤδελφᾳ. Μίης τεεερί σο- 
4 την πόλί, ὨΙΟ παρθεί τη) βασιλεία», 

37 Καὶ ὁ ητωε] Ώεμο[ὦπες Βὶς, Δῶ δὲ 

4552 

αἱρημοέτω, Ῥτοχίπια {αδάίς ἵω Οἰγπή, τ, 
ν. 1. ϱ, ὸ ἄνευ τόσων εδ ἐςε γενέσθαι Ἔ. διόν- 
των" ἵῃμα Ἀαγπείίης αἀἰεσεταῖ υηεοῖς Ἱπο]μία, 
ουος Αήπσίνς οπιΠτ: αδί Ἱεραγεητ ΌὈεππρ- 
{λειεα ἀῑίσεετε Ρροιμίε απ ἕτασπιο, οπί 
Δἀὰαρίο, Ῥεεωπίαε οὐ» {ιιπὲ οὐπαία, ΠΩ ῖΊταπε 
Ιοεαπι ΡΗΦεΗ, ὅς Ρ]ατα Ππε]ία οοηβείΠε, 
Ῥτίοτα φποφις ἀεεταηί ἵπ Αις. Οωά. παες 
ταυίαπῃ θχΗίρεπις: Αλ’ ὅώως ἐρῶ] ᾿Εμῶ ἃ 
βῥωω πάλαι ὑμνηθ.ν. παξ Ὅμηω (1πο πα. 
ῥεμιώδας } δὲ ὁ είχ», 

38 Ὁ δὲ Καὶσ.] Βνως τεϊταχὶ 14 νεγ[απι 
455 



εισςτας θά νςσσδαΣσ. .9 

455 »» Ταασων μὴ Ὅπ Ας σὲ τὸ ἄρμαῷ Ὢ οφτόζμάτων Ὅ ἐνσκρκωφ 
απολες τν, ἔθνον Ὑ σμηην ὅ εατὰ 5ρ ᾿ ἔαγε Ἄ]8 

ια] 

Ὅπως κλνοιμαί σα ] Δι 3 σὲ, ὢ μπι Ἄ Σέπεκασμησιν ὅ εροτᾶ ἐπέαγον ὅτωβ 

ἀγεσω 2ο -. ποὶς «δω σᾶ οώκας πφυας ἡμῖν λύσεις. ρς πο σά 2 μ 
λύσεις, ὁ ἐς τες μετα κθάστως λέγχκς. 

[” ΑΧ ως Τάδσων ἔπεθρον | 

Ῥοφθείας ὃ Ἄίψ- 

σα Τντέσν ἐν το ϕ μερλζων τὰς πολίτας, καὶ καᾷ- 
- παρσων ἐνίω Σωύαμειν ἐπέαιον Ἀ Ἀφκεσμηρν, όπως αλώσαιμαι πρώτα τᾶς πρὸς 

» Ἡ κανω ἡμᾶν Ἀ[άλισν ορ σῦ γινομδύως λέγε, ὦ μητερ. 
443 ο. Κοινας βεφθείως Ἱ τας ἀμφεῖν ἍἌ]θλνσεις ἡμῶν. 

ον [ Άλως ] Εορθείας» ὠπ Ἀ/ελύσεις» ὧν ἐξρρθάσεν ἡ µήτηρ, τὲς κ κρή- 
σ ρτως λέγχς. ὁ ὧν ἓν φοέτερον αὐτῶν ἐδείχγνε δικαιότερον λέγων. 
454 Τόνσ]᾽ εἰρεδέξω ]. Αντ 5 εἴδω ἐδέξω. ὡς εἴσθη «νησέ έσω ἴθε. τετ 3 ὄνκψ. 

ον τὸ, 

λαμξανετα- 
Ἴλιον ἔσω, ἄντι ὃ εἰς τία Ίλιον, ἀκεῖσε 2ὸ αντὶ σοεεθέσεως ο-ομ- 

455 Ἐπίαιες ] Κατοπαυστν, καρτέριον, ἄνες. 
455» Οι τὸ πιχὺ τίω ὀκίω ἔχά ] Οὐκ ἐν τῷ πάχό ἐθ τὸ δίκαιο" ἑδαμῶφ 
2 τὸ ὀζέίως σι πρα ειν τὸ σον κατεχἠ. 
456 Ἰ Βσφδες ἤ µῖροι] οἱ 
01. 

ς β2οδύτητΘ” γωέμλιοη, οἱ μᾷ ανέτως λε» 

Βραδεῖς 3 μίροι] Οἱ μετ᾽ Ὀλπσμέψεως, οἳ καὶ τὸ σφ;ν ἔχεσ 
457 Σχάσν] 3 

Φωπᾶν τα) εἰρεσί αν 

Ἡ μεταφορο Ὑσπὸ Ὢ ἐρεασόντων. σχάση ὃ τὸ ὃν 

Τ Δεμὸν ἔκμα | Ανή τὰ δενάτνζς τὸ ἐμμαφ.. 
Τ Θυμᾶ πνοας | Ἠτνν Ὑ 9υμέν. Τ 
45ο... ΓρεγόΘ-] Ἱ Ἡ Γορχόή θεα ζὼ, καὶ, εἴτς ο) ἂν κὐτίν εἰδέν, απελ]ο 

ο θσπα ὅ 3 Περφεὺς φελεὶς πόρο | Εεμξ ατεκεφαλ. εν ο. το παλι εἶχε Ὦ΄ 
» αντὶν ἐνέκγεων' κεὺ, οἵτνες ἢ Ἐ αὐτᾶς χαρα» εἶδου, 

46ο Στρφε ] Τρεπε. 

46: Εἰς }ὸὶ ταντὸν] ᾽, α ἐναντας 

456 τείαια: σσᾶ. Λισ. οτί) α» λάχον, γὸ 

Καὶ -αρέλκό.. Ξιον ἑλῶς λόγω», τὲς ἑππεύσαῖ- 
σας τῇ ορατᾶ ε. τ. α. ὃ. ἕ. τ. «. Λεχάρς 
ης δή ος ἠ]ίπο οὔΐτα: Ὅτι 
Αἱὸ σὲ κ. τ. 

36: Ἡ σας π.μ. 0οἆ, Σνάσεν ὃτ] 

Στησον, 7 πωῦσο, ) ὤνες, 4 μεταφερα λὰ 

Ἡ ἐριοςονων" κο τ. ὰ.. ἵπ Εάά. 3ἆ ᾿Ετέτες 
υ. 455. τε[εταπίητ, Κατώταν/ο, παοτέρη- 
σα ἄνει 6 ϱι. μυς παετέρησεν' ἀσπισχαι ἵπ- 
(τψίε νεινο Ἐπίφη- ἱδιθτρτειαηάφ., δω: 

α͵πΏλι {εετε. 

1 ἒε 

τετ α- ο ο ίαδίς αἲπρίαπ απ [ο] 
Ῥίοπι. ν. ὅσ-. ἃ Επτὼ: Οτεᾷ. ν. 1τός, 
Ερυΐποιως αριιᾷ τεσεπεῖστες επ/ρεβα : Τ.. 

νι ἵπ πο] Ῥια. ν. 119ἱ, πο) 
Σχάσον ΤΕ[ΕΤΟΙ απ εώς ο Γον, ἄνες, 

40 Ἡ Γεεγος] Έσσιπα τεοεπίῖοτ Ἠίς πε: 
ΡΙΤΠ ΕΙΝ ο[ένλει ο ἵπ Ειπὶραίρ' γεια». ἴη] 
610: Εοργόνας ἀελεται «ῑίης', μδϊπίπιο (α-- 
Ιεζαπόα”, πεσης εἴἶα αρά Πίοη. Ονηή/ῇ.. 
Οἱ Ἱσαντ, Ρ, ὅ1ο ὓ. ὁ Ἡ: ἐῴσεὺς τὴν χεφαλὴν 

ἆ οργής (ὖν Γεδυςς) περιφώων -------- ἐποίς 
δι 



όθ ον, Ἐν πια ο ατα ττἩα 

τω Εὐ δδ σνντὸν Εἰς Ἆ τὸ αιπὸ πος ὄάμα[ι τέτν βλίπων, ἆγαν βλάπη 
ή 

η, δ ἐφ αλωθς» λέξεις ᾱ -εμον. 

κ ο. Ἐνδ.ξη Ἄόγες |’ ̓ Απὸ κινς τὸ ἄμενον. 

κό. Σφών | Ὑμῖν.. Σοφὸν | δρόημον, 
468 . ΑὀγΘ- μυ ἕ ὃν ος | ΝέμΦ- ἃ δι κονζς πρῶπεν Ἄθγευ, εἶτο 3 φένᾶν 

«θὺς ο ὁ διώγων πρέθαλεῖα κατ αὐτὰ) ρπλογεῖλᾶς ; ἐπεὶ οὖν καὶ ὁ Πι, ωείης 

ἐν αμα] διώκον] ο» ὧν θά πεῖτο αν «πρῶτος λέγειν Ἐτεικλένς αρ ρε σης 

ο) Ἆία τοῦτο ἃ σονστλνεε τὸ ἂς σὐ Φής, ἵνα μὴ δύξη ἐπεχδής τῷ Ἐπεοι 
κλεῖ, πολν οἰωφοτίω; αλσι. Ὁ Φιν ὀκφίρείια. Τ 

ρε σκσθε | Αὴ ὃ πρότερον ἡμίσέω ’ 

47ο Ὡς συ Φὲς | -Τοῦτο ης } ᾿Επεοκλέα. 

ώς «47 Γ Δίκλοκπὸς] Ὀδντιως" 

πο δμοιοδ. ς 

473 Κοὺ όλ) Τροφε η. 

» 

πι καὶ. α ποκής 
ξ ἔξωθεν. 

1 ὃς ο οἱ Λ δα λλως. '.1ῶ:νοικὴὺ. 
” 

λλως. 

Γκαρ Ἱαγι καιρίαν κ σηλίν 
ρα ο Καιῤὂν ] Εύκαι ως δὃ ση καλώς λέγετο ποὺ δίκαια 

ών ἔνά 1» 

ορ ῥήμα ον) ὡς ποιητές κολυμθητὶς, ὴ 

δεῖτ᾽ ος ἑφαζωσμοίτων, , 

Γδεῖσεω ὄδωῤω Ἀστλογίας. ἡ ἀλήθεια, 3 ἄνδιχα 1, ἀνὺ 

ο μαι ΔΝ , .λ - 

ἄῑπ ὃ τα δχαα, πῃΧ ο] Ἡ δωσεῖων. 
Ἡ ἀλνθας λόγῳ χρῦτον ποικίλω 

"4 κὠποὶ ] τα ἑ-κάιω ἔχά ἰα) , 
Δε, αντ ὃ δεῖτπο. 
κο ἵ) ἐ[κιρλέτιῷ. 

καὶ Ὑ ὅδπτάἕν. 

475 { Ἰοσαν ἐν αὐτῷ ] ᾽Αἱ ωνατῶν ἑαυτῷ, λέγων δεῖτῳ εί τέχνης καὺ εο φῆς 
λαγομένων. σος 
476 Πμισεναμίω |. πλὰ ̓ ών σγεο' ἡμμλιφ- α πατρλκ”ς ολη) ο] 

βιλέὰθ. ἐ ἐμέ τε κφὴ τοῦτον ἐπφυγεῖν πες ΟἰῤιπδΘ” αρᾶς; ἐξήλθον Ί. Ἀστὸ τούτων. 

πρ ὅρων γής. 

λί Μ.Ο ἱσίπαιι Ε1δη]αε πο [ππιας ἀϊνει[πιο- 

ἆς τα ήτῖ Αἰεκαπάεν Πάγμάίις αρμᾶ -4ἡη. 
ν.Ρ. 221. Β. Σή:ο {μάατιις ἆς [,εαα. αἡ Οα- 
απ ρ. 1ορ6ό ς, Δαἰπερήαιι π. Α -ο- Χλχ]. 
μοι δίας αἲ ΠΗοπετί 1. Δ., Ρ. 769. 63. 
ηϊ Πρ Ἑν λέγειν τολελεας ] Ημίως αἆ- 

ποιαιϊοπίς. Αιόζοισιι (ο ἱρῦΠο οεάστειη 
πιοτὉ- λέγειν 290 αν ἹἸοκάώσης προτρεΣεταε, 

ΠΟΜΊΡΗ ίΙη ᾿Ετερελέής ροβσα ἀεποιηι α- 
ἱοβπις Π. ρετ ποιος Πίεειος. ΡΗἰ]οίομοςῃ 
οαῖ, Παΐας Πιυέμταε αμ ας ΕΧεπ} 
Ρα, πε Ένης απἱάειη Πο σουπη επἱρί μα: 
τοτστίήσ: Ῥις. (ογαη αἠνοσαὐὺίτας 6Μαγίον, 

σευ. ἃσ, 34. ον 15, η το Πῖἱ 2, ]ο- 

.ἳ 

4δτ 
εὖς αἆ νη]σηίαπι τασπά πι πιαχ πο. νἱάεδί- 
τατ ἱάοπεις; επο πιεπάοίαπη ἰπάϊσο, 

40 ᾿Ανδιχα ὸ ἀντὶ δ Έξωθεν ] Εμιο]επιαίςα 

τἰάἶσμ]ο Εεεῖία ςατθυίπιις: Αι. Οσο. παες 
(αΠτυ(η Ρέάεῦει: Άνδχα, ἀν 5, τὰ ο ρμίς 
τὸ δὲ Σ Ἄ]ὁ τὴν δωσεῖα», 

45 Ἐ[καιιότητα] δετδεπάμπι εὐκαιρήτη- 
κα" {θοπι, Ῥοἱγηίο ταἰΒιιιεπά πρ. τοῇ]ό- 
Ρῖο ἀκαρότητα [ωρτα. ειμιάσιη. οεοραπι 

; συέργὸν ἹαδιίΠο [οοίι παίρόνν, Ῥ. 1974 υὈἱ - 
ουκ ῥιὰδίετεα Ίθσυπιατ αἰτοιί Ιοσο [αμαη- 
4ο (μΠί 39ΕΟΙΠΠΙΟΠ3. 
κ“. ᾿Απὺ πότων τ, ο, Τ. γ.] δισ. 

ἐξη 1βον ἔξω πκτρλων θέμιω» 
Ὁοά, 

σ΄ 

, 



ετσι το σοιτυτςΣα.Σ. 61 

ι ’ Ν ᾿ ! , αν 4 

431 Λαξών ] 35 ᾽απικὴ ἡ σµέπαζις, λαθων ανῆ ὃ λαθεζς, αὐτὶν ἐμὶ λα” 
η « ὶ 
2Υπό. αξ Τὸν 

Ἐξνν καθό δεν  ἐρωμένίω ἔχων. αντ ἔρνζς. 

453 ἔ Δρόσι καὶ παβλέν | Πεπσι αὐτὸν, κοὶ ἰὐπ απα παβῶν. Α γίγνετω ] 
Καθα συµθαί 4. ἆ εωθε γίνε 1 

481 Ὁ ἔ αἰνέεκς] 3” Σν[καζτεεὶς, συβέμλυΦ». 
Λ9ό α Καὶ δέµων ἐιὸν μέρς- ] Καὶ τὸ μεθ» τὸ ἐὲν Ἡ δέµων, ὔγκν (4) τὸ 

Αὔικον ἐμεὶ µέῷ. Ἔ δόνων. 
492 Πηκτᾶν κλιμάκων ] 7 Δια πεπη[άέων κλιµσόκων οναξασεις. 

ϕ ͵ . αἲ ον ΄ α , , υ) 4 
493 Ἂ: µἠχκνρήσας | 35 Λειπά ἡ εἰ. ὅς ἅ, μὴ κνρήίσας», πειρθσκα! θιᾷν τὰ 

στο αν ὀἵκης. 
- 1 κ κε -” κ) ῃ ῃ νε.» ο υ) 

407 ., Τατ αἰθέκασι |] Τὰ ἆπλα χωθλς πεικιλίας τνός τὸ Σξῆς, πατε Ἑκδ- 
- , - Π 

ο 5 εἶπν, κφὶ ΄Αλως. Τα κεφαλαιω καὶ ) τὸ οἀνα[καιέτοίς Ἔ λόγων μὲ 
” - Ε 3 

2» πεντα ἐρι. 
490 ἐ Καὶ τοῖσπ Φαέλοις] Το ἀπαιδεύτοις, τοῖς αἰνοήτοιο. 
[ Αλία. |, Καὶ τοῖς εὐτελέσ, καὶ μὴ δωνομένοις 5” Ἀακραθήναι. 
509 ., Ἐμοὶ μὲν ] Ἐμοὶ μὲν δεκεῖ σιωετοὲ λέγειν, εἰ καὶ μὴ ́ Έλλην εἰμή; ΜΗ 

) τη ὃ καὶ ἅλως. εἰ κὶ µὴ κκ Ἑλλήνων χθίνα πθράμµεθα», ἆλν οὖν Ύ ἐμοὶ 
5) ἔννετα δοκεῖ λέγειν. 

5εο Εμοὶ μὲν | Πλευνάζ ὁ μὲν, καὶ µία ἀντωνυμία. " 
ο ῃ σσ 5 - ος 4 τα , 

502 Εἰ πᾶσ] 33 Εἰ ταὐτὸ καλὸν ἣν κφὶ σοφὺν πᾶσιν ὁμοῦ, δόκ ὃν ἁμφίξλθ 

45 Αττρὸ ἡ σύτωξι] 1Ιη Αιρ. Οοά. 
Ανά μέρῶ» λαθὼν, ΡΙπιμπι τεζἁ(τΙσ, ὄνα- 
λαθὰν τὸ µέρθ-' (μπι {εηυπιΗτ ΑΠ. ἡ σ 
Λαξὰν ἀρτὶ ὃ λαθότα αὐτόν, ὡς τὸ, τὴν ἐρῶ- 
νε ἔχω, ἀρτὶ τὲ ἔχοντα, (πα Πἷπς ας- 
οεΠετιιητ νυ]ραιῖδ. Ίπ Πάά.-απιε Βατηεβιώη 
Ἱερεῦαιιτ ὡς τὸ, τή τ ἐρωρΆρην ἔχων [εη8- 
τίαπι εκρἰενίτ ορίπια «Βαγπεβις, ποη 8 
Μ{. 0ο, [εά εκ Ει[αμίο, 
46 Σν[κατατεβες] ὠςΓίρεΠάΙΠ Συ/κατωτι- 

θες, νε] Ἑν/καταθείς, 
47 Δάπετ.] Οοαἱείσαπι ἵη Διωτετη[μδίω»» 

Ἀυρ. (ο, Πηκτῶν κλιµώκων ] Προσφερεσι ὸ 
κλίματα (κλίώακας) οἱ πολέωισε. 

48 Λείσφ ἡ εν] Ἠπες οἶάεπε Γκ ]Πηια 
{ωπε: γεταπῃ ρταςῦοι ἰπιετρτεια[ἴοπειῃ Λιβ. 
004, ἄτινα πειράσεµαι δρῶν, τὰ οἱὰ Ἡἳ δίκες. 

49 Τὰ ὄνα[καιότατα] ΜΙΤ τα ἀνα[χαίότερα, 
Έτεφυενς ἵπ ταἰίυιις εττοτ ε {/ΙΙαβατΙπῃ εΟΠῃ- 
Ῥεμᾶῖο μαϊης: νίά, Εεπτ. δίεΡἠ, Ληίπι, ἵῃ 
Πρ. 4ε Ὠἰα]. Ρ. 41. 

ος 50 Διακριέσαι] οί (οὰ, Μ{. (οτί ἆε- 
Φυρτας ΑΦ κριγεῦε 

Φιλο- 

5Ι Μετέδη δὶ κ) ἄλως ] 9 υ{ρίΕΟΓ οπιίταπὲ 
α Ποτατίο , ϱΠαΙΠ ΠΟΠ αὐ[εηιπεραίυτ, Το” 
εεπι οοπρεπάἰξααιπ: {επῇις ροβυ]αῖ, μ- 
τέοε ὁὲ εἰς πληθνντικὀ», ὃὶ Άλλας, Ἐέ- - 3 

50 Εὐταύὐτο κ.τ.λ] Ἠσες νεΙΡΠΙΙ λέγων 
Ρτοσίπια {εηυεῦαπιὺτ ἵπ ΛΙ. Εέ πῶσι ταοτο 
καλὸ ἴφν. ὥςε εἶτε (1.. γε) σοι δίκαιον φεε ) 
(Φαίς))) Α΄ ἅτ (η ΕΥ) ἐμιοί ; Ξ Ουτ 

ἶσον βµοτοῖο, Οὐδὲν ἴσο, μνέχρις ὀνόμιαι 5 τ. 8. 

Σ.τ.ε,σ.τ.ᾶ. ὁ, ένα, ἄταντες ΕΝ. κ.κ Τ. ο. 
ο, ο, πώντες προφιρόµεβα. ὃ. ὃ. π. τ. τ. δ. 9» 
µ. α. ο. ὃ, φ. ἀποφάσκοντες" (Ίος ΓοτίΔΠ Ε6- 
παίπαπι νἰάΕΡΙΕΗΤ ΡτΟ αὐτὸν φάσκουτες.) 9. Χ. 
5. τ. σ. κὶ ἐπὶ πόντων ὤλων, Πἶς [εφ πεητιᾶ 

Γαιϊσίαπίαγ τ Οὐ ο] ἶσον. τὸ δίκαιον. 1) ἴσον δὲ 
5 μυ] μιόνω ὀνόμιατε, ἕ σωζε παρὰ τοῖς ἀλθρώποις, 

Πλην ὀνομιάσαι. πλήν ὀνόιωατι µόνο σον ετε το 
διωοιον ῳ τὸ ἴσου τοῖς ἀνθρώποιε. Α ως. Τοῖς 905” 
µασι µιόνον σύμφωνοι ἐσμιέν εἰ ὤ:θιωποι. 138 
Ροϊπεταπἰ αἴῖαπι ἵηπτετ θεβο]ία Ιοεπ] τερθ” 

τίτε: (εὰ υἴτυῃχ ίς απ Πυί «οἱἱοεεπευῖ Ρεῖ- 
Ῥατυπι ἰπτεγείε, 

1 53 



ό: Σπ ω απ ΤΑ 

Φιλονεικία καὶ μάχη ἐν ἀλθρώπεις. μιῶ Ἀ μέχρις ὑόμα]θ» το ὁμλιον ὶ πὲ ἴσον σωζε) 
πες ανθρωποι) ὀνομαζομόν ο) πθινη παέντες "Ἑλίωες χρυσὲν., καὶ τὸ 

Ντ 
μλὸ ὄεμα ὁμοίως 

σένφιρέµε δω διχοκιτεμΏυ ἃ σελ Ἐ τέτο δέξανν οἱ μυ ἀλαθὸνν οἱ 3 Φαῦλον αὐ- 
τὸν Φάσκοντις. ὁμοίως καὶ μή δ σωφροσύής, καὶ πάντων Ἔ ἆλων. 

504 1 Κιῦ Ἁ ἔθ ὅμοιον ) Νιῶ Ἡ ἔτε ὅμοιον «δὲν ἔςι αρ τοῖς ἀλθρώσοις ἕ ὅτε ἴσεν 
πλὴν ὀνομάσαη. ὀνομαζε) μὲν δ οὐ πᾶσιν Ανῤρώτεις όμοιο καὶ ἴπν, ὶ συμφωνξσι 
ολ τᾶτο πάντες ἄνθρωτο ' τὸ 3 ἔργν., τᾶτο σσκ ἔθ 
καὶ ἴσον ὄνομα ἐφι 
τὸ πλέον ζητεῖ καὶ τὸ κρε εῆον. τν 

αὐτοῖς, ἤγαν 53 ὅμοιον μυ 
κ τοῖς ανθρώποις, ἔργον ἃ δμθίν καὶ ἴσον οδιε ἔσι, ἔκαςθ- γαρ 

Ἐξ ἐνόμα]θ» καλέεμ. ἴτοι ὄνεμον µένον» ἡ πρθξι 
κ Ὅμιιον ] Ἐπὶ πεί. σιν. ὃσῃ πόση. 1 

δο5 Πλίω) ὀνομάσ ] 
οὔκ ἔσι τᾶτο. 

3 [ ον] Ν Ν ΄ ῃ , /΄ 

τ πλιν ἐνομάσῳ ι Κατά μὲν τὸ ὄνομα ἔφι πι ἄνθρωπεις τὸ δικοιον » 
ἔργον σόκ ἔσι, Τ 

«; ἃ τὶ 

Ἑ τ, - 
507 Άρρων οὐγέλθοιμ’ 1. Εἴθε ἡδινάμίω εἰς ἁροινὸν οἰγελβεῖν, » εἰς ὧδα κατελόεῖν 

Όσα τῷ κωτερζῶσι µε Ἱ Ἡ 2εῦν τυρανέδο. σόν ὀπαλεμητίον ἂν αρμέθοι ος εἰ λόγοι 
4 ἀνδρλ πλεονεξίαν δώκοιῖεν κ Ἑ ἄθρων, ὁὶ ἃ ἡλί κατακροτήση, καὶ ὃ θρόν ξ 

ιτήσποος. Διὸς σδκ ἂν αθοά 
Τ "Άορων ἂν ἔλβοιμ ] Πρέποντες εἶσν ὧτει οἱ λόγοι ἀνδεὰ πλεονέκτη » 

'Ἐτεχλῆς. 
Γ 4 ’; Π 

507 » Ἡλία σρὲς ἀντολᾶς» ] Δείπὴ ὁ 

ο] λ δη Μλί». ὃν 

Ἀὶ εἷθ- ἰα 

ὴ , 2 καὶ ἡλίά φδὺς ἀναωτλάς. 3 ἄθρων 

595 Διματὸς ὧν δράση αι Εἰ ἠδωμα μίω τῶπο πεσῳ. 
51ο τετ᾽ ἓν τὸ χρησον ] ο ριο Φησιν, ὁ Ἐπεοκλής» ἐξὸν λαο αὐτῷ τῷ 

Ἡ πρεσέυτερε χβήσειοῦς δκαιώμαῖε, ὡ μα Ἆον ἐπεξαἌεν ἡ ρχΗ» αἀἰδικεῖν ὑμολογεῖ 

ἑαωτὸν» εἰ πλεονεατεῖν Φηστο πρὸς ὃ ῥητεον, ὅτ μίμηον ἀγδρὺς αδικν ἐξεικονί ἡμῖ 

Ἐύραπίδής», μήτε τῷ δοκεῖν ἁ στθεῖν βνλομένν, ὤλλως τε εἰ ἔφασκεν ἄρχειν, ὡς πρεσθν- 

προ», ἠκφλαθή τῷ λόγω» τὸ Ἔ κτημάτων μεθ» δεῖν νστονέμειν. 

511 Ἡ σώζειν ἐμοὶ ] ̓ΔΆιὰ σωζεν ἐμαυτῷ. 

53 Ὅμοιο ᾖ κ. ζ. ο] Κὐπεήιτ ἀεάεται: 
2μοιον ἕ ὀνομιον 9 ἶσον ιὰ (Μ[. Βατος, 74. 
ἆμοιον ῥὲ κ) ἔπον ὄνομιά ἔτι) παρὰ τ. α. 4ε 
ὠμαῦιις αἰζεταπ] Ιεέίοπεπῃ τεςερί. 

σψ ᾿Ανδ πλεοεζίων θλώκοντι ] Ἐκ Λιβ. 
0ο, τεβίωίαπι: εήεραυτ: ἀθιιόδιοι ην οἱ 
Ἄόγοι πρὸς πλεονεξία» διώκουτι. Πὶ Όοάεκ οριῖ- 
ππις ρτασὑιή [ει ών, Εαε]]ίης {οε[δὶ Ροϊ1- 
18Ε: ὠεμιόδιοι οἱ λόγοι πμὸς Ἱ. πλεοεξίων διώ» 

κωτα. 810 [οτε ΟΤαπιπιοιῖοί ἀῑνετίαπ η ὐἱς- 
Ύὐε {οιπιᾶιι αἀβίυιεταπι Ιοᾳπεμαί, 

55 Αλόγιθ-, Φησὺ,] Θμῖ φασὶ; (ΟΠ- 

512 

εἶσαφ απο, εἰ]ας Ποῖας τεσεείίοτ ἀῑπι 
τοσεη(ει ὅἅ- αππρ[ίδεαι ρα!Ώπῃ Ἠ]ηά Ἱπιε[ο- 
Τί Φησίν, Ὠἱς εείαπι οππίπαπι» ἅ [περίας, 
ἱπ Αιρ. 0οἀ, ηὐἱ δεβο]ίοα Πο [εἠρισα: 
λαλέγις 9» ἑ Ετεοκλῆς: ἐξὸν σ τῷ πρεσευτέιφ 
(Εεήρίεται {οτίε», τῷ πρεσξντίρων). αρισαρζ 
δικαιώμιώτεν ών μᾶλλον ἡ ἄεχλ, ὤδ. ὁμ, ἑαυτὸν 

ἢ πλεοέκτην (μος τεςῖρὶ ΡοιοΏ ΡΙΟ επλερεκ- 
τες φησί. πρὸς ὃν ῥ. ὅτι μὲ νησι ὠνδρὸς ἀδίκν 
ἐξ, ἐμοῦ ὁ Εὐριπέδης --- τε]ίουα (1π ουῖ- 

ὑως βελομδµα Ρίο βόλορλῳ ΡοΒίµΠΙ:)) ΡΙΟΙ- 
{19 «ΟΏΡτυμης, 

56 



ες 

ο. ο 

ΕΙιΣ τας ΦΟΙΝΜΙΣΣΑΣ, ό4 

519 ᾿Αιανδρία γὰρ] Δειλίὸ γάρ ἐρι τῷ ἀνθώπῳ ὀμεύω, ὅθη, Φεας τὸ μᾶ- 
ζον» τὸ ἔλαττον ἐδέξατο. ς 

ι ᾽Απελέσας Ἱ. ὁὸ Δάς» ὤφειλεν  ἐπεὶ ἃ παύτίω Ἂ δωρεαν. ὅταν δηλονέτ Φδῷ τς 
τὺ πλέον. ἵνα λᾶς; τὸ ἔλατίον, Ὑσπελέση τοµείζ» Ἀρτολέσος λέγά. 3 

519 Πῤς ὃ τεῖρδε] Πρὸς 3} σεῖοδε» οἷς πεν δηλονότ, α΄θγυύη καὶ ὣειδές ἐσν, ὧν 
χρέζ, τᾶτον τυχεν, ὅσα περθήσε προς ἡνέρλωον. Ὄλλως. Αἰαύνήν Φητν, ἐν εἴ συ[- 
χωρήσαιμι )ὶ ἐμίυ) βασιλεία» τῷ Πολεωείκά λαθάν» τῷ Φίω Μνχίωαία πολέμδ. 

ἔσρεπε ο]. αὐτν Χ Πολωμέκέω» ῶ μῖτερ, Σα δν ὅπλων πειέοῦς τος Φιλίας» πεν δν 

πρθ[κα πατορεῖ ὁ λόγθ»» περ καὶ ὃ σιδηρθ- Ἔ πελεµίων πειέσειε ἄν. 
519», Πᾶν γὰρ ἐξωρὴ λόγΘ-] », Πανάς ὰρ ὁ λἐγΦ» κατοροῖ. "ΑΆως. 57 ὁ λό- 
76», Φιῶν, ἴσ(θν ἐπὶ σιδήρω., πίνζς 249 χειρᾶτωι καὶ κωτορθοῖ ὃ λὀγΘ- αἱ ὁ 

ον πεθος» ὁσπερ σίδη/θ» [βἱΑ. "λΆως, ἂν ἃ, ὃ παξ ὁ καλὺς λόγΘ». ἡ δύνκΣ) 
ον πειῄσαι ὁ πελεµμ(θ- Ἔ πελεµίων. κ ) νά 

σοι Αν’ ε μὲν ἅλως ] Κατοὶ «ον τρόπον; ορ δ βασιλείας» ἔξεςιν, 
533 ο» ὀρχειν ππρόν μοι] Τί λέγεις, Φησὶν, ἐξόν µοι νῦν ἄρχειν» ἅλιω ον θρι- 

χωρήσω κοὸ δελόζσω. 
σο4. τω] Ἐλβέω. 
σος { Πείαῳ πήμΏλασ οἱρότων | Πείω «αληρτε ὀχημάτων" ὃτ οὔκ 

αφήσω. . ᾿ 

5328 ἆ Τᾶλῳ οἳ «σεξεν χρεώ.] Κατοὸ τᾶλω, δίκκιν πραΊἶειν πρέπον. 
996 0 οὐκ 6 λέγειν χρὴ] Ὁ νᾶς᾽ α δεῖ, Φηῶν, λέγω μδὸ οοφίζιὸς, ἔργα 

ο 5 » 

πενΜρίν ΕΙΗ. 

8 Οὐκ ὁὗ λέγειν χοπ] Οὐ κεκάλλωπισμλέες λέγης χρὶ λέγειν Ολὴ πῖς μὴ καλοῖς 
ἔργις. ἥτει τὸ, πο μὴ καλο ἔερα πειρζοῦς καλύωσειν κέκαλλασιγμλκοις λόγος, σι 
ἆλαθὸν, αλλα σικρὸν. ὃ ἔεω ἀλγενὲν, βαρύ. Ἐ 
{ Οὐκ ὅς λέγειν χρή Ἱ. Οὐ δεῖ σεμνολογεῖν τος Φαύλως πράξεις τητσ ο τὲς 

ὅη σεῖς κακοῖς σεµνολογεµλόκς ἡ ὀίκη πμωρετῳ», ὡς ταντη πικρο καὶ ἀνωπέδεκζς 
λέγονᾷς. Ἱϊ 

530 8 τῇ δίκη βαρὺ ] Τωτέαν ἄδκον. υ 
- ον ἢ Ας κά νο 

ς 991. Ἐδών ἀπανώς τω 3/06 κακὰ } Επι 215 εντ 246. «Ἀ ολκὰς 5 ἀσέοιας» 

πὸ δυσκητον, τὸ ὀπλήσμον, ο» 5 τὸ δνσίκρον  ἆλ ἴφν ἐν αὐτῷ καλὶν ἡ πεῖδαι 

.» Ὅ πολῶν, 

591 

σό Δὲς ὄφελω"] δίς ἵπ (οᾱ. Οαπίιαῦ. 
Ρίενγβως ἱηνεπεταί: οααρά «Κἰπρίις αἀεεῖς, 
εἰπεῦ» Ἰεδοτὶ [αερίας Μαρίίτετ ]]ε τε[οιῖξ 
ΤΠ τα]θιας αραυάεπάιιπι: 1 εΏο]9 ες εο- 
ἀεπι Ο0οά. νὶραιῖς τερετίας πἆ Ῥμοεπ. Υ. 
653 Τιμᾷς] Κρίεως ὤφειλεν' 14 ν. 1145, 
Ἐχιδιαις] Κεφαλαῖς ὤφειλο υὈῖ ἵαπιθῃ. ἴῃ 

1εἰὰ, Μ{, Κεφαλαῖς ὠφειλε εἰπεὮ, 9ςΠΟ]. αἆ 

ψ. τοῖς, ἔδψ, ὦ πολύμοχθε" ---- Ρίο ἀπά- 
λεσε νοµωίζ. Ἠὶο ΡΟΠΙΗΠΙ ἀπολέσαιεν. 

5Ἱ Ὁ λόγᾶ», Φησὺ, ] Οοπιίπια ἀεάι, 
Ριοιῖ εταπῖ ἵπ Ααξ. Οοἆ. Παες ἴαππεπ πις- 
ἀἷα Ιασεβαπιυτ οιῖαπι ἵη Εάά. 

58 Τὸ δυσήκοο] Ἐν τε]ίαια ρταεδυῖτ Αι. 
ο. 

1. ” 59 



όα 5» πνοσμια Α 

5.Ι Τῳω τέκνο ο αχ ἁπωνάς τῷ 2ή« καχα ] Εἰ κ9) πλεῖπι Ἔ κακῶνν πδρως 

6, κώφωζς. μελῶν ἐκλυίμς» αὶ τᾶλλα τοῖς γέρε(α Φξέστον, ἅλια πλεω Ἔ νέων 
Ἰσκιν, ὠσὸ  χρένε ἐμπειρλκν Ἔ ὮἘ πρα[μάτων κτησαέμ]νοι. 3 

533 ΛΑ ἡ μπωρία] Ἡ ἐμπειρία γε » καὶ ἡ ων. τ6λδὴ, ἔχὰ ἡ Αέξα 

59 νέων σεφωτερον : ὤσε μή μ. κατοφρονγσής ποοντελῶς. 

Ἕλλως. Γζαφε) καὶ πο δοτικίὼ» ἵν Ἡν τῇ ὰᾳ ἐμπειθίκ τὸ γήρας. 
᾿Ἐχή τ λέξαι Ἔ νέων σοφωτερον. 

534 τί Ὁ κακίης] Τῆς ἐν τοῖς δαέµοία χει2/εης. ὡς τὸ, ὃν Δκκιήτ]» Κενταν- 
ϱρων» ἀντὃ., δίκα,- ἐν Κενταυροις. 
Τ Τί ὃ κακίης δαιμόνων ἐφῴσαι ] Διὰ τ ὄπηθυμεῖς, ὦ ω παῖ. ἡ Φιλοοικίας, ἛῬ 

παλίσης Ἅστο Ἡ. θεῶν» μ δ ἂσπᾶ . ἵν ὃν Ὁ κακίσης 9εά τὸ 2ς χωθλς " δπὸ δειοκ 
τὴ τὰς ἄλλνς θεὺς κωκὰς. εἶτι αὐτίω κακίσην., περ Εὐραπιδης ἕ βόλεπι 2 αἱ λ 

αἆληδὲς το [κάν ) τάτο ς καὶ ἐν ἄλλεις πλείσις συµθαίν. δε ἓν δλὴ Ἅ τοικτωχ 
θαριπῖν, καὶ μὴ ΑΦ τὸ ὡσερθεικον ἐξαπωτᾶσθς, καὶ απζλλδόναι τω ἅ ανν ἔν- 
ρων, 

535 δμλελμίας ] Κειοδοξίας, µέσο 140 τὸ ἓ Φιλο]εμίας ὄνομα. 
537 { κα ξήλθ' ] πεδη, ἐπιλαύτηζν. ρ 
Ἐπ᾽ ὀλέθρῳ ο χρωμχων ] Πολλα άο Ἐ κακῶν Όλι Φθορᾷ Ἡ Ἀσπλλυμιζίων ἁπτελ- 

λάασετοι» ὡς νά ἰσίθ-ν καὶ πυρετοὶ σφοδεεὶ κο Αιάφθρι. 
535 1 Ἐφ Ἰ σὺ µαίνη ] Ἡς σὺ ἔρρον ποιαύτης ἄσης δηλονόπ. { 
541 Τὸ Ἁ ἴσον , νόμιμεν ] ᾽ΑνΏ τὰ ὄκαιον, κρὶ ἀσφωλὲ;, καὶ βέδαιν ὁ 

νόμοι μετέτρεαστει εἶσιν. 
4 ἼΆλως. ἈΝόμα δύναμιν ἔχαν, τντέσιν ασφαλὲςν Φίλιον, ὑσάρχὴ. . 
542 Τ τῷ πλέον ] ᾿Επηδήπερ ἐχβῤν αὐτῷ πεὔλανσον, ἐξ ἐκείης νόώ- 

ζ ἐχθεᾶς ἡμέραις πατοέςχλοθί λέγ4. ἕως μλὸ ὧν ἔσιν ἰσότης ολδο ανθματεις . κοὺ 
Φιλί πεέρεον ἔπειδαν ρ] τι ΠὭλειόνων ἐ[κσοτὺς καταςῇ . πείς τὸς λεετεμδώνς 

οὗτα τῷ ἐσῳ ἐχθρὺς καθιᾶ, κὐτῷ καὶ βασκάνκο, σὔκ ἁνεχομδίκς τω ἡ τύχης 
1ππεροχήΥ, { 

543 Ἰ Ἐχθεδε ον ἡμέρατ ] Τὸ ἐχθρδς ἡμέσφε ὅτω νοητν, ὅτ οὐ ὤλεονεκ- 
τᾶντς Όλη κακῷ ἑαυτῶν τῶτο ποῶσι, δῆλον 3 ὅτι φζσθεν εἶπε σε) ὁὸ ϕι- 

λοεμίας ο] 
Πολλὰς ὁ᾽ ἓς οἴκες» καὶ πόλεις ο δαίμονας 
Ἐλσηλθε, κφξήλθ ἔπ᾽ ἐλέθωῳ Ἔ χρωμλων. 

44 

49 Τῶν γω] δίο Λυρ. Οοὰ. ἵπ απο Ἁ-- 
αωεηίῖα Άλλος. Γράφι) ἃς, ποπ τερετίεθαῃ- 
ος 

ὀο Δικαιστο ὃν Κεταύων] Ηοπεγί νετ- 
απ 841. Ἡ. Α. Κἰπσδς ἰπάϊσανειαξ, 
Αριας ηαάτατθε Ἀροίίο, 9εῶν ὀλοώτάι»., 
εκ Ι. Σ, 15. Α Οταπιπατίςῖς ἀἴῆναιῖς 

Ἡτητ, διερῦ. Απὶπι. ἵη 15. ἄε Ὀ]α]. Ρ. 
5, 

, 6τ (εἰ κὃ ἀληθὶς τυ/χάή.) δἱρπῖς Ἱπο]αα 
πιοηαοδὶ «μἰαςάαπι επιυ]επιας αὗσταί α Π,εἰὰ. 
Μ{. απο Ῥος αἴοαιε δεμο[ίο οσηἰθειις 
ἠςάσπη νοιδῖς, πἱᾷ φιοά ΠΙΟΣ ΡΙΟ τότο ῃὰ- 
Ῥςσαϊ τὸ τοιᾶτο, 

3) 



τσ ας φοτυ τς Σα Σ, ός 

544 Καὶ 1 μτρ ἀνθρωποιι κφὶ µέρη πεθμῶν ] Ἐν τέτοις } σώζετει τὸ ἴσνν κ 
δια Ὦ µ΄τρων κατολαμθάνετοι  ἴσον. 
{ Καὶ Ἡ ο μς, 1 καὶ ὰ ες, }  ν ’ νθρω ἐνῃ ὁ (ὰ 

αἱ 2αᾳ μετρ ἀνόρωπηίι αἲ 2ο Ἠ ἴσοτής ἔτοζε µ.:τρφ «νθρωτεις, ἂντ ν ιά 
Σας ΔΝ . - » ’ ᾿ / 4 -- » ’ Ἆ ἐσότις κφὶ μετ "οι ἐτοί χῤή( αν τοῖς ἀνθρωτοις, καὶ µέρῃ πι)μῶν, καὶ ἀειθμόν. Μί- 

τος τὰ μµετρῶνᾷς λἐγά, οἷον µέδιμνον, ἡ ποιζτν π.Ἡτ 
516 Ἰ Νυκπς τ ἀφε[γὲ βλέφαρον ] ̓ΑνΏ ὃ ἡ σκοτεινὴ ὄψις ὃ νυκτίς. 

« ’ - Δ ς . { 

Ἰ ἩἨλά π φώς ] Καὶ ἡ ἡμέροι. Τ 
3) . . - ᾿ ’ ) 548 », Φθένον ἔχφ ] Αντ ὦ µέμψιν. δα Ἡ ἰσοτηᾷς φομ χωρί(ν ἀλήλοις αἱ νι- 

» πάν, ἄγελιπῶς λάωποντες. 
κ . . - ” ε/ ΄ 

513 { Νικώμ]ον] Ὑπὸ ὃ ἔτι  ἤγαν ὡωοκρν τῷ ἕπιων κθὶ εξής 
ον. 
549 Εὖῷ ἥλιθ- μὶν | Ηλιθ- μὲν καὶ ἡ νὺξ τῷ ἴσω δελονκζε, σὺ 3 ἐν βροτῖς 

ν / -- / ” Ν ῥ λα λωγας 
οὐκ ἄνίξην ἜἩ δωµάτων ἔχων τὸ ἴπν, δελό-εν τῇ ἰσυτηὰ 5 
Διλάε ] Κατ ]φοχίώ καὶ ἰσέτκής. 

{ - λ. . 4 . 4 - Τ Δαλεύει βΑροτοῖς} Εἰ; τὸ δελάνειν τοῖς (Αροτοῖς, ἐξ ἴσα ἄνωβεν λάµθανε τέτεου εἰς 
, 5 να ος . . ͵ εἰ {ο ΄ 

εοοζυγία» ἀνθρώπν ἤ τενὺξ καὶ ὁ "ηλιο» γωόμλνοε, ὁ μὲν, ἴνα ἐργάζαντιν ἡ Ἂν ἴν 
υπνω τὰς πθπνς ἀναπανωζιν, σόι ἔχοίι πολεονεξίων σθος ο λήλας. 

555 Τί Ἀ τυμαννίοὶ  Λείπὰ τὸ σαν. καὶ τὸ ὡς. τ πμᾷς Ἡ το :κν)ιδη. αθινίκρ 
σαν, ὡς οιδκάμονα κφὺ) µΜακωδκαν. "Άλως. | Αὐτια) Ἑ τορωνίδα, ὄ0δαίμονώ 
ἁθίαν Φησ. ή τιμᾷς Ἡ ὄυδέμονω αδικία) ΦΡλ 

. λ υ) 9 Ἐνδωίμονα | "Εφ, Φασὶν, δυσδαίµονρο οὐτὴν εἰπεῖν, ἵνα Ἡ Ἐτεοκλέα ἳ οΈί αὐτὸ 
«στους Όρηδυμίως στιορίψη. 

, ς - » , αὖν ψ ὁ Ἱ Τί τω) τορωννίδ ] Τί τὸ τυλκονεῖν, εἴδαιμον πμῶς, τάτεν 'γν ἄθκρν ἵνς 
ἁ α ες Ξ ν “ ο ἐδλ ῃ ν ὁ19ύ 
7 καὶ ὅτως. τί τὸ πυμαννεῖνν εὔδαιμον. άδικο ἡγῆ, ἠγαν ἀθικίαν καἈίσω; ὥσπερ 3 

. ” 4 ., . ον / / 3 ο αὐτὸς Όππσθεν Φησὶ, Εὐπερ 1ὸ αθικεῖν χο» τοραρνίδθ» σθι Καλισιν ἀθικεῖν. Τ : 
᾿ ώ ; τν πο 

555 4 Ενδαέμονὼ» Τιμῷς ] Ἐνδούμον κρήνεις, ἄφειλο' ἵνα 3 δήλωση το ὤ δες 
Πλ] 9 ’ πι . 3 .” ς - το ρὰ ων .. 

αὠτην ατα) σέδας, κα) ὅπως αὐτὸς Αα τῆς ἡΠᾶτει» Κ9ὶ ὅτως αὐτὸς αὐτὴν «ουμαζ, 
2χ, ἁπλῶς λέγέ, κβήνες, ἀλλὰ πῶς. ὅμοιον ὡς ἐάν πιο εἴπη, δίκαιον σεξοο) Ἡ 

νά -. , ” [ 3 - Ν) Ν - 

Φεὺν, ἅμαῳ τῇ πίσφ, ὃ εἶναι κὠτὸν ΦίκοΙΟν ἐμφαίνω Ἅ]α Ὁ λέξεως καὶ τὸ αοθλ αν” 
’ 

τὸν οεδας. Ἐ 
ο Τ Τιμᾶς |. Ὥφελεν εἰπεῖν ἡγῇ ' ἐπεὶ Ἀ, ὅπεο ναί τις κά ίσον, τῶτο ὃὶ πμᾷν 
ονπς γή, τὸ τπμᾶς εὖπε. τὸ 3 Ὑπερφόυ, 4 Ετλιωσικθν ὃν, διὰ μέσ ἴδηκεν Ἰ 

553 2 Υπέφόο] 6) Ἱπερβμαν. διά µέσε αετλιάσμᾶ, τὸ ὥπερθγαν ἄν" 
/ . 

2» πεφωνητω. 
8 ο ο) φ Δ ῃ ” 13 ος . » Κάι µέγ ἥγησι ] Καὶ μέγα τᾶτο νεµί-εις τὸ ἄρχον. 

994. 

62 Αὐτὴν τὴν τυραννίδα Αιρ. 0ο. Τέ αὐ- 63 Ὑπεάγαν, ] ἩἨοτιηπι Ίοςο, αὖσε ἠασαε 

τν τι τυραννίδα εὐδκίωοα νομίζεις» ἀθιχίκ ΆΑις. Ο0ἀ,. Ἠαες εταπὲ ἵπ 14ς, ᾿Ὑπήιν] 
ὅσα, Σε» ΦησΙ, δυσθαίμνοχο Ἱπῳώγω ὸ µέγω τᾶτο )Αωίζς» τὸ ἄρχευ. 

όϕ 



66 5 Πχ Α θτή α 

ὅδ4 Περαθλέπεοδχ σμιν] Τὸ οΕιξλεπεος, κοὺ Δωυμάζεοθῃ, τίµιον τᾶτο δηλοῖ » 
νλὴν πὸ ἄρχευ. 

ἝΑλως. ἍὮν πο πευςηκν. μέρα "μίζες τὸ αβιθλεσΊθ» εἷαι, λ βαφανς ασ 

πᾶσιν» ἡ κα ἆλα τὸ οε: θλεπεοὴς τίμιον ννόμικας κενὺν μὸν ὧν τᾶτο, 

σσό 4 ονεμ. ἔχφ µόνον] Ὄνομῳ Ἐχή μόνο, ἔργεν «) δηλονότι ὅτι ἔχα εἶτο ἐπκγά 
Ἡ αταν. ἐπεὶ ταγε ορκενία ἔκαρα - εἴ τς τὸ προ[αα σὸν Φρονήσέ λογίζηπο 6: ϱἱ ἐν 

Σεομα τα θκξνάς, τὸ λέον, δηλωέτι ξ δρμνθ». ἄχεησν ἂν ἕη ὲ σεκτ]ἐν. εἰ 

3 αΈετίον ἐς καὶ π πρὸ «:ἓν Χρήσι/αον : εἶτοι πλέον λί εδ, ὀ όμαῖι δηλονέτι μόνον λέ- 
γε) ἔωγω Ἀ τ ἄν λέον πεινστιε' ὀμεῖνὸ, ὃ χρεία «δει ἔσί. 4 

σστ Επεὶ ταγ ὀρμοιό | ̓Επεδὴ το Ὄρκετα., κα µεμετρημήνα, πες Φμνήμες 
;κωναὶ λελόγεσα! 

σσ Ίδη | Φνσικα, γεν παρεπέµλυω τή ἴδιΦ Φύσ. 
σο8 », Οὗτο ἴδω] οὐχ ἡμέερι, ἆλα Ἔ Φεὼν εἰσὶ τα πρᾷ[- 

3) μαίς. η 
5όο Ὅτον 8 χρήζωσ᾽ 1. 5 ἸΑνὴ ἆ ΕελωνΏ. Ὅταν 3 ΘνλωνΏ) καὶ Ἱχρείαν ἔχοιεν 
οιαγεἲν αντοὶ ἑτέρε θές 4 ππέλιν αφ-ρ- τη 

Τ 567 Κέραις | Τος ἐν μέν Φαν ἠλικα. γ 

569 Ὀδιωμὺε | Γρςφεῖ) κε) Δωππινηρὸς» ὁ ἔπιν δρωζήμιο»  ἀνά/κη ὃν εἲς πολε- 
μον συμµάχας φζθτρψαοξς. καὶ δαπενᾷν. 

3}. Ὁλιωηρὸς 1 ̓Επαδωωθ» , ὄλωης αἴπῶ. ἍλΆως. -Ἡ Ἐπτιδὶ στδὶς ἔλεβρ 
σον, καὶ τεῖς σοῖς συ /Οήσε) ἵἴσι 3 τοτο συμπέρασμα Ἔ ἄνω Ἰ 
Ας ὁ π.].Σνλιογεσικεν ἐντκῦθω τὸ ἆρφι, οὔτε λσπῤῥήηκα καν { Ἰ Ὁ σλζ]δ-] 

Ἡ ο δαεμοι κ. Ἱ 
57ο Τ Φιλέπμθ” ] Πλεονέκτης κ καὶ ἀδικθν δόξες κδὺ Φιλέγεκο-. 

σοι 1 σὰ μλὸ τί, . αὐλῶ | να μὴ δόξη δυαγερῆς Ἐτεοκλεῖ αὖτι) μένω θπ]- 
μῶσκ. ορέφεὈ καὶ σθὺς ο ΙΙ Μος ος } τὲς Ἀ]ολακποὶς “5 δεῖ ένα. μὴ πρὸ 
ἄνο Ὢ µαχομβίων Ἰ ἆλια πρὸς αμφετερες χρηοὸς ποῖς Λ2 ογοίς, ἵνα μὴ ῃ πβὸς ἕτερον αι- 

ουτες, 3 ἕτερον ἀγελανωζω.. Τ 

ορ» ή αν] αν Ίνούτες, µωράς. ο μαθει χάθλπκς λεγ4 δξναι αυτα) Ἡ "ΑδρΦ" 
ευν» ἐπειδὴ αν λάκκο Ὁλπορατεῖ ση αὐτὲν παρσπούα(-ν. Ἱ. 

ων Ανίέηκε, κ, Ἀσπ ετοφορᾶς Ἔ Πλοίων, Σσπδεσμν” 
μλκων εἰς λιιδκα. 

573 Πορθίσων ] ̓Ασυνέτως ἃ καὶ σὺ ἤλθες λεήλΦτήσων τί πολο, ὃν λε: 

Μ- 

σε Εὺ ἓν ἱκωνὰ τὸ ἄρκ.] Ἠαες, ἵπ Εάῑ. ο ππε]ῖας Ώως (ταπῇεηρία {ηπι ἴβα, ο παπι 
Κἰπς οτε Ραειετπηήῖα », ἀεάεται ε Μί. εταπι ἵπ Τά, Πίο ἴππετ Πηιεετιϊ 
Αατηείως, Ἠεῦει ετίαπ εί. Οοἡ. αἱ α-θᾳλεῖ» αισά, αά {ευ[ιπι ρειβοϊθπάιτη 
Ῥάμ]ο ροΏ, ἁρησιμεῦον εἶτω π. λ. ὀόματι Ἠπεςε[ατίαπι, ἆἀεεται ἵπ Μ{. 
Μόνῳ Φηλονότι λ.γε)). 66 δύ] ώμο -ὦ Ἱπιεπίεσεταϊ τε]ἰφπῖς, 

65 ᾽Ατὶ τᾶ βέλων)] ΕΣ Αιδ. ζοἡ, Ρει- 6) Παριψατο] Τ.ερεπάυπῃ περήψατο, 



ανα ως 

ετΣ ασ οι τς ΣΑ Σ. 67 

ρμδν». ὠποίση τῇ πόλφ ἐπαίγεις κώδωυον" καὶ τκῖτν θπαίμλωθ», ν δηµοκεώτν- 
μλίω., ἀλλὰ μοναρχνμένίω. 

Α74 1 Εἰσὲ, ίώ αοομλάίθης κενίω, ὃ εἴθε μὴ σὺμδαῖη 1 
575 Τ Τρέ; πεις ] Εἰωθόσν ἱ πτελαιο » ἔπειδ3ν ἐγίκων τὲς αἰν]ετίλαςν ανιςῶν τεί- 

ην νοοωτς ἐρτωτθω Ἡ κ τέτων ηἰκέω οἰείμνηςεν ἐντιῦθ» καθιαντες Ἀ σφῶν αὐ 

τῶν Ἂρε 3 ὧπεο ἐκαλὰν τρόπτιῶ , ὡς Σεκνιώτοι ἃ ο ἐνανων τροπί0 τ ἔωαλνεν ὧν 

ποὺ Πολιωείνης» εἴπερ ἐνίκησεν Ετεοκλέα » τῶπο πειήσεν, θηπγροψευ τε Ἡ κ {ὁ σελίως 
όρη» ὁ ἐπειδὴ Φλείω μέμψυ εὖ εὖχεν αὐπβ, ἡ Φιλοϊιμίαν . Ἀστοτρέπή καὶ μήτερ ὁ πρ 
3 αδελφὸν συµξιλῆς. 5 μόνον 8 τῶτο ἐποῖον ολα μοὶ τος ἀστΣμς ῴς πολεμίων εκυ- 

μμ ημάν τοῖς Φεφῖς αἰνοτίθνν, ὡς αὐτοις Ἡ νίκης, ὄτηγράφοντες εἰξ αυτες, ἆ κφὶ ἐν τοῦ 
τροποίοις. Ἱ 

Τρόποι] Νικητήδλω. σπα ἆ τέψαι κο) οιώξαι τς πολεµίάς. λέγή 3 πὸ Ἱ ο μλνα 
ευμθέλκιω ὃ νἴμης. 
77 Σκῦλα γάψες] τή ὅ τα ὅπλω ὄπγραφεις, ἤτοι τα ἀναθήμκίς Ἐ πὲφ 

ρυµένων» ΠΠ ο], ἔτι τὸ ο γραμμω: 
Θήδας πυλώσας ταςδε Πολιωείκης θεοῖς ᾽Ασπίλος ἔρηκεν, 

εὖλε μὴ λέναιτε σε, τέκνον, λαθέν ἴπσο Ἔ Ἑλλίηνων τεικυτίω Φήμίω, τετεςι νικητίω 

ὁ πατο,2Θ» ἀδεωδς. 
570... Μύ ποτ. ὦ πκνον, κλέθ»] .Ανὴ ὃ, οἳ ὄνομα σει εἴη. ἐπευχε) τῷ πρά[ 

” µκῖ, ὡς περ Ὁμέρω» 

5. Μὴ σὲ σε γ΄ ἐν ἀμφιάλω Ίδωκη βασιλίς Κρενίων Ποιήση. -ᾱ 

.δι Ὑπερδράμη | Παρέλθη, γικήση, µετείωοχε ὃ Ἅστὸ δµ΄ων, οἷον ὠπτέρ- 
τερς. γνήτω. 

ς3ὃ ον Ωω κακὰὶ μνη μπύμαάς ]. Τὸ κακαὶ μηρεύμαζε, κοὺ πο Άδρασε πυτάν ἐφι᾽ 
ἔτω ὃ ἄν το εἶταν, ὠ Ὄδρασεν ὡ κακίωὺ µνησείαν καὶ κηδ(Θ» πὸς Πολευείκζω ποιήσαςν 
ασιοσκος καὶ τᾶτο, ο) μιᾶν γεωαιωθς; 5 οὕς ὀνρατῶε, ἡμς ἁπωλέμεθα. ἐπείήσε 
Ἀ τῶτο ποιη]ικὼ ἄδειων, όπερ κὰὶ ταῖς λέξεζι κεχώραστη [ ώλλὰ τῷ νῶ σωωάστετω. 
"αδσςσφ» ὃ καὶ εκ. ἔτερο- Ιὼ ὁ τὸ μνηφείαν. πῄσις ὢ τὸ σθοσθη εἰς πα πὲ κακο 
σωυτακτίον κ) αὶ πμὸς τὸ Άν μιᾶς νύμφης. ἵν ; ἅτως, ὦ μνηπευμαζς κακαὶ προσθεῖς, 
σντίο μ τοαύτης φοθοσθήκης τοῦ ζς αἰναξοήστπω Ἱ 

5ὅ4 ἡ Προσθεὶς | Σιωθ: μλσθ», συµφωνήσας. . 
δδό Κεύων φερέος ] τε Άθγκο δηλονότι, ὁ 3 ον σος ὀκενο. λήτ πεῦτο ἴ- 

χειν, ἥτει κῴκενων φερηβίώαι, κοὺ τοτων μὴ τυχέν τὸ 3ὃ ἐν µέσω πεσεν, τετίσι 

πὸ απο) ὅ αἀφικέωῶς ἐπ αὐτοὶ ἐκτεσεῖν ὃν ἐλπηδίθ». 
2» Άλως. Κείρων σερίὸς ] Ἰῶν ᾽Αργείων. ἢ εἶ Θηδαίων θενῶν, 
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68 Ὄ,ομά σοι ὦ] Μ{. νεινεισείξ-' Ἠϊπς -σο Τὸ ᾧ ον µέσω πεσεῦ, τητέςι] Κι: 
ἴῆα Γεοῖ: [οτίγεπέμπι Ῥταείετεα νἰδειι: οσἶις οοηῖσὶ νο]εῦας, Ἡ ῥὰ οὗ µ, ΠΙΠί τὸ 
ἀττόχε) τὸ πια[µα, ὡς παρ Ὁμήαῳ, Ο4,Α; πσια ιά πα» [εὰ τητέςετὸ πι πάμπι νίάθ. 

368. Ῥάτυς {η ἐφὶ τὸ ---ε ἱποστινπῃ {εςῖ: αν. 
Ορ» 



68 πι πο ΒΑ υ] -. 

«97 { Τὸ λίαν µέρετον] Τὸ ὠῴπερθόλλον τῖς ἐνπίσίως, τν Ιῴπσερθολίω τῆς ὁρὲ- 

ξεως. Τ Ν ’ : Δ Ν « Ε ’ 

Τὸ λίαν ] τί ὐπγερθολίωὼ π. ὀρέξεων» ἡ το θυμικόν. καὶ 

τῷ λίαν χριοῦς καλῶς. 
Ὁ) {α» α. ͵ ” -  Ἔθη αι ῃ - ιτ] 

«ο Όμοον δὲ ἐστι τὸ μήδὲν ἆλαν τῷ» ἄφετε τὸ λίαν Φιλονεικᾶν. 
ο ΄ Δ Ὀ , - Δ ε . ” Άλως. Ἐν τέτοις κδὲν Ἱκκάση συμθιθελό-κε τεῖς πεις κριωφελὲς», αλα τῷ δν 

λέγά ο εἰς τί Φιλεπμ} τοσο ννΏν τῷ ἂν εἰς τὶ πολεμέις πὴ ππιτρλδα ἐχρίάώ 3 τετεις 
- - 4 ΄ , 

συμξκλεῦσ. διελοωζμως τα πατρζας κθὶ τί βασιλεία» ππεύσαοῦς Ὁ διχορισίας, 
τη ας κ. το. . ν ην »ν αγ ν : 

7: ὅπως ὡπεεησεν ἐξ ορ χῆς ἄνα µέρΏ» ἀδχειν καὶ  Ότη τῷ πεητῇ ἱωώ ποιχσαι κὠ- 
Δ ἀ 4 , τί 3 λ εὸ ῃ ή μὸι βέ6. ϱ/ ϱ ο » ολ. κό 

τς μὴ πειβειύµες, ὅπως τα  ἰσσθχας μόκη βέδακώ» εἴμαστο }ὸ αώτες» «Ἀλήλοκ]όνης 

μομλγνς. ᾷ τας ἄρας ᾧ πατρὸς ὁστνθανειν. νιῶ 3} δὲν τέτων πεπείηκεν. 
5δδ Ὅτιν μµόληπν] Αἱ Ἔ δύο άμαθίαι, των μολῶτιν εἰ τοωτὲν, µέγισον κακὲν 

- . λὴ “. ΄ . 4 Π φί 

72 Φιν). "ΑἌως ἍΔανὸν κακὸν, ὅτων εἰς τὸ αὐτο κακὸν ὁ ἄἀιιωθίας ἕλθητε. 
1 ἼΑΆως. ᾽Αππιδόυσιαι ανθρωπων εἰς ταντὸ ἑτων ἔλέωσιν, ἤγεν ὅπον σιω»ρφμῶ(εν 

μτίνν μεμισγμλίαι. τς 
ῃ ϱ ρ οὁ 3 λ -” ᾿ ; [ μ 

σὺ Ἱ Εἰ πω ὅταν ) "Όταν ἕλβοιτε εἰς πὸ πολεμῶν αἈγλοις, α μαζί ἀμφο- 
σέρις τᾶτο ἔσι» ὃ µέγισν κακὸν πες ἔχλίωνο ἂς μὴ το σινοίσονᾷς σφίσι γνῶνα 
δμυκιαένς Τ 

ῃ δ ον ης - ” 9 ’ . ῃ Π . 
89 {1 ένοισθε Ἑ ο Ὀστετροπει κακών ] "Ἠγνν ὀκαρέετε, Ἀποπεμπετε τώδε πο 

κκ. 
ο 

509 Ἐύμθαίων ] 
509 ., Περχὺά 

5 ἐν Ὀρέση 

Ευμέιδα[ν. 

ο] «δὲν ἡ φθοθυµία. ] Ἐκ Ὦ πβοτόυμήεθω εν. ὢ μπα, 
» Ἄ]αἈαξαι ἡμᾶς. ὁδὲν πλέον γεε»)  ἐμῶς } μὲ πεθειένες. 

σφό } Κομίζ ] τῷ σῷ ἵωπων εἰ }ὸ πεζ; ἔωελλεν ἐξέρχεοδς, οὐκ ὦν ἔλεγε πφµί- 
ὦ, ἆλιοὶ απερχκο ἡ ἔξίι, ἡ ποῶτέ π. 

590 ο» Ε[γὺς, κ Φθίσω βέδηκας ] ̓Εγὼ εἰὶ, Φησν, ὁ Φονός σν γενησδιδω”. 
ο Τὸ , Οὐ φεύσω (βίζηκας: ἀντης 3 πέφάλάς µε: Άλως. Ονπνδ- ἐ[γος καὶ 
ἔμτροσθεν Ίσισι Τὸ ἃ, εἰς χάρφο λόασεις ἐμαὶς, ὂν ἔρωτεσά λένονεις εἰς χ ιρος ἐ- 
μάς» 6 τέτων θγήσχες. 

όοο 

7Ι Ὅπως] Ῥου]ο Ροβ τεᾶε Ἱερίτι έτως, 
ὶς [ογρεπάιπε νὶάσιιτ: ὅπερ ὀτέτη αν ἐξ 
ὠρχδε. ΝΙΒΙΙ Ώφτυπι, Ριαείετ οὔο ῥείπιᾶς 
5ε]ο][ῖ νοςες, Αις. 0σά. μαὐεραῖ, 

75 Γίνον) ] Αιδ. 094, με, βαοεεάπὶ: 
"Άλλως, Δ. α. ο, 5, Τ, ἄν κ. τ, Αν ε, Ἠαες 

Οσέ1εῖς Ἱεαίο, Τὸ 1 ον µέσῳ πεσεῦ καὶ φησὶ 
πρὸ τοῦ ος. ε.α. ΟἈπεσεῖν Ὁἳ ἐλπίδ3», ᾿ 

7ο ὦ Ομέςη] Ψετίιι 701, τῷ λίαν χρὼς 
παλῶς" Ἠϊς τὸ ρεΓρεταπι Ιερορα[ιτ {η Εά4. ὅς 
Αιρ. 0ο. υδὶ ρταείετεα: Μέθετον λίων (Γ. 
τὸ λίαν) Φιλονεικεν. Άλλως, Μέέε]ον τὸ λία» 
αντὶ τᾶ Ὀυμικόν, κ) ον ᾿Οµέσή, τὸ λ, χικ. Νι- 
στῖχ ΡΜΙΙοίορµα ἵῃ Εωίρ, Ἡἱρροι. ν. 964. 
πολίαν γ΄ οσον ἐπκινῶτΤὰ μνηθὶν ὤγων, 
Όπεε πδίεεία Ἱεραπιατ ΙαπρΙάεἷς εκ Οτε. 
ἃς, Ἱερευαηιωτ ἰπ[ετῖως Ιοεφ ηφη {μο. 

ταπάεσι [εουυπεωτ: Άλλως ὅταν δι αὐτὸ τὸ 
κακὰν  εμοκθίως ἕλθητε ἁμιφότεροι, δεμὸν κά- 

σης « ὃ ΑΣ, 73 Πέφιωγας] Ἰμερευάναι: ἄντι δ. ο) πέ- 
φινγάς µε; 

74 



ε1ΤΣ πα δοΙιΝ σσ Αγ. 69 

|  όοο Δειλὸν σἳ) ὁ σλζτθ- ] Παρέζον οἱ φλεσιοι δειλαί εἶσι πρὸς θοένατον, ὡς με 
Φάλων ἆγαθῶν «ερέµδωοι οἱ  πένητες ῥιὴ2κ.νδυνοί εἶσιν . Σσπλογεζόμλωοι,, ὡς λυσι- 
σελεῖ κινδυνόζσανζες κτήσρος καὶ Ὑστοθανεῖν, μαλλον ἤ πω ὃς ὄντω; ζην. Φησὶ γᾶν ὅτι 
Φιλέψυχο- εἰ συ. 3 

όοι τ Κάτω ] "Ἔσι τὸ κάτοι συµπερασμµα]ικον ] καὶ στορημα]εκὸν λέγει κδ 

ἐρωτηίων. 
όοε }᾿Ασφιλὴς ) Ὁ ἠσφαλισμένϐ» }ὸ δωωἁμἀ ἀξιολόγω συτηλάτης ἐν ἁμείνωνν 

ἡ ὁ χωρλς δυνάμεως ΦΘοσυνόμλιΟ». 3 
693 Κέμπθ»- ] Τὸ μὲν φθοσγοθλκὸν, " ὡς τέωπ(θ», πὲ ἃ ὄδηθεπν, ας κάρ- 

πὸς» πβμπὲς, λόγ(Θ- κοµπες, κφιποε -ς. ὁ 3} νᾶς, μεγκλοφρονεῖς ο τοῖς μλνομέναις 
σπονδας, καὶ συνθύκαις, « τνές σε ῥύοτει ἃ ἤδη τεθνήξειος. 

6ο8 .» Σηνδαῖς ] Σπονδας Φησι καθ ἂἲς ἐπετροπη ἐξελθων. 
1 αἵ σε σωζκιν θανεν ] Αἱ σοι ζην χαθκζοντεῃ. καὶ σὔ ἐῶσι Φιν δέαν Ἀ εἷ- 

σπῖν, αἱ σε σωζε(ι ὀπνατε ΄ ἄντὶ ὀνόμα]ίθ- απιερέαφατον ἔθηκε τὸ θνν, ἃ Ὢ δνσκο- 
λίαν τινα) περέχ Ἰ { "Άλως ῥύοντει μὸὶ θωνᾶν, 3 

6ο] Κά σ δόύτερο ] "Απαξ }ὃ εἶπεν ἄνω, 
Καὶ νιῶ Ἐτιμός εἰμι πεμαυτᾶ λαδὼν 
Στρατὸν μῖν ἔζω τῆσόι Ἀστεῖλαι χβονός. 

όο5 Οὐκ ἀπαιτέμεσό ) Οὐ χρεωςςμδω 
6ο7 Πατρᾷοι ] πατθλκοί Πά ) παρεβων. 
όοο { Καὶ θεών Ἔ λάίκρπώλων ] Καὶ ὦ δωμκά Ἐ Φεῶν Ἔ λάκοπωλων, ἡ δ 

᾽Απολιωνίϐ» καὶ ᾽Αρτεμιδο- | ὅ ᾽Αμϕίοθ». καὶ ὃ Ζ1βε. [ 

. Τῶν λόζκοπωλων ] Κασιθ- καὶ Πολνδόῦκες, ἡ Ἰήδε καὶ ᾽Αμϕίο(θ», ὅπερ 

ἄμεινον. 
στο ᾿Εξελῶν ] Ἐξελαζων. - 
611 Αλμα γ ὦ Οεοὶ ] ̓Ἐξελαυνμεέαω 3 πατρ1δθ- ἀδικίῳ τ7 σῇ. τὸ Ἀ» ὧ 

Θεοὶ 9 Αα μεσκ. 

ότι { Αδκίᾳ ] τὸ ἑξῆς' ἐξελκωνόμεθω, ὦ 9, ὁ πατράδίΘ» σὺν αδικία » 
ἡγαν ἄλκως. 

όιο Τ Πκτεατ(θ- , ὡς σὺ, πελέµιθ" ] Καὶ μὴν οὐκ εἰμὶ πολέµις- ὁ ἐμῖς 

ππτρ,δίΘ». ὡς συ Ἱ 
όια 4 Ὁς μµ 4 μοιρον ] ̓ Ανέσιο» πέφυκως, ὃς με ἐξελκονεις ἐσγρηαξω ον ξ ανη- 

κοντές µοι μέρες. { 
} Καὶ κατοκτανῶ γε σθὶς. ] Σιὺ τῷ ἐξελάσιῃ σε ὤμοιρν, καὶ κτανῶ σε. ἓ 
"Άμοιρο ] Χωθλς µεραδίθ-. 
ότς { οὐ Φεμιτὸν ] οὐ πρίπἡ, ἕ Φκαιον σὲ ὀνο μα ζειν τω μήτρα. Τ ο 
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74 Ὡστίμτϐ» ] Άιρ. Ο0οἆ. ὀσπέμπδ' πθ" Κόμτος πμ, τς : Εὐρπίδες, Φοινίσ- 

1η Τιψπιοὶοβ. Μ. Ἱερίιτ Ρ. 557, 46. Κόμ- σαϊς. Χεμισες δὲ λέΥΦ-, τὸ ἔπίθίον ἴπ[ρ]εης 

πθ»" τὸ ᾳ προσηγορικο ἔτώς, ὡν τε Πϊα [οίπια Πμβα]ατίδ; Βοιῆσια (μπι ΤέΗ)ε, 

: Τ5 



7ο Σ. Χιθ ᾱ ιΑ 

όι7 Μὴ ιϕ ] Μη δονοπαθή., μη κανε, μὴ 9ορυδΕ τάτε χα, ἄτειμι να 

Όπτηδες ὃ αξ. στι) να ένω Φιονήμαῖε παῦτο Φησ, αεσδοκῶν εἰς τὸ οἶπαιον ἔτι 15 με- 

πδκαλέσι Ἰ ἆ λφλν. 

Σὶ 6) αιῶ ] Σὲ ὃν ὢ μήτεα » Ἀστοδέχομα, ὅπτ ἐσπέδα[ας ἅμας εἰς Φιλί 
σωνα2ογ. 

{ Σὶ ἳ αινῶ μῆτε] ἛἜνεκα φῤνμίας ῳ ἔ έαγες ημας {θλλάξαα, καὶ ἡμᾶς 

ρῦν δελ δν. Τ 
{ Σὶ δ «ωώ ] Ἐπαινῶ ἕνεκα ὃ σπαδής Ἔ άλλα ὧν. Τ 
ότδ.» μι]. τὸ μὲν Εἶμι Α]ς ἀφίεην ον α Ὀχλόγως” ἡ Ἀ ἐξ αὐτε) κλίσις 

. Αἱὰ ὁ ἰῶτο' ὃ ἔφ, µέχέα ονάτα χωρήσω πρὸς τὸ ῥηθὲν επσὲ Ἐπεκλέκς, -------- 
 Οὐ αεμιτόν στι μητρὸς ὀρορεοίζευν καροι. 

όιο Άλα | Ανη ὅ κα». 
ορ Χαρτο ] Ἐν 4, αξιο χθρος ποίρω, τέκνου. 

Ἱ Χαρτα γ.ν | Εἰ μὲν κατ στεφο[ων τετ ἐρές, κατ αἰρωνείκρ ὁ λόγθ., εἰ 3 
Λατ ὄρω ο. α κῶτ εἰρωνείαν, 

65ο Τ Οσμέτ εἰμὶ | ”απο τᾶδε σόι ἄν με ὅψψ ἆ απιµι 24. Τ 

τ Ες αὖν «ὐ) να] Πατέρα 1 Ἡ σὸν, «θά τν Ἐ Φεῶν βέλη(ν συλαξεία, 
ἅτεκον | τεσε ψει πρώτον Ὁ αθλιέ πήθ». ἐπεῖτοι σιωζλθς ον αι] πμύκμε» κα τυφλὸν 

αἶδιν. κε ὦρ]σβεν τω σὺν απεσίαν ἠνε[κα, ποὺ νι ὁρῶ πολεμενίας ἡμᾶς αλλήλοις» } 

}ὶ σε) φνγῖς κι αυ ονίς ἆροι ἐαν ἂς αθλιώτερθ» Ερωτῶν; Τ 

624 Ἡς ποτε] Κατ ἐμωτίῳν, αντὶ ἆ ἐν πεῳ πίπω Φδοτάτη, ἵνψ κἀγω ὁκε 
βρτέξυμ: 

ο. ὁρς τά] ντ ὃ κτενὲν σε. } , 
όρό6 Ἱ Αύτε ση ταις Ἴ τίω πρεξιν. ω ποιήσεμλω » δήλωσή τὸ πρό/μα. 

627 Πατῤς ν Φάζισθε ] Αποφανικῶς, ὅτ, ἐὼν µαχισεσθε, πεντως Ὑσελ- 
«Ἀνσθε, 

Τ Φευζεσθ ] Σπόνδοντες 2ὸ ολήλες ᾧ φ. εζαι ὶ πιντας Φειίξ ἔεσθε εἲ 3 κατ΄ ἔρωτνίιν 
Αἴπης, ἅτως ἐρεῖς' Φενξεσθ: τος ἔρλννὺς ὁ πατρὸς; τετεσυ κ σπεδᾶσετε πάντα τρὸ- 

πουν ἔζω Ἔ αρῶν νέος Τα Το . ὃν ρητή » εἰ ὦ πολεμεῖν πτνσεπε, { 
Τ Ἐριννῦς |. Τας ἀρᾶς ἃς ὑμᾶς ἠρβσατο. Τ 
1 Ἐρλνῦς) ᾿Εραννὺς ἐνταῦθα λίγά, τας [Φ Ὁ ἀρῶν ἐπαγομλυος ού τοῖς Φθερδς, 

ἐκ μετοφοΓᾶς ρ Φθιροπειῶν Εθλνινων. 

Ί. Εβῥέτω | Φθαυίτω πᾶσο ή ο. ὃστο ὅ υιῶ κ Φροντζω ὅ εἴκε, αλα κρήσμαι 

«ῷ ξ9, , ίσως οὔτε ἔροι λογο. 
65 4 Ὡς ταχ ] Ὅπ οι { 

- 

ό15 

75 ΜιτακαλίΓωι] Ῥοπταπ εκ Αππ. 0οἡ, 76 Παραλόγως ] Εοτῖε Ροβροπεπάππη {8- 
Ρτο καλέζερ' Ἠίμε (οηυότς ΦεΡοΙἴοη ατὸ.- θα μαι υάυυςς 4 ἡ δὲ ἐξ αὐτᾶ κλίσις να Ἡ ε. Ὁ δα- 
Χεμιαι τεεερίς, ὃς ουσ”, γεῦ ΡΙΟ-ἀγωγεῖ λλγως" Ἔνωι] | Ὁ έςέ, μ.. ὔ, γ]ὰ, Σα, ἴπ 

δε ἐπαρθ, οἱ, Α, Ῥ, 432 4, 
1ζ 



--- 

Εισ πασ δοῦμισ ΣΑΣ, 3ἳ 

655 Τ Κάν π τι] Καὶ ἑάν π δέ σοι συμδή κκν οπή ἐμῶ. ὦ πολι, μὴ ἐμὲ 
οἶτο . πενδε 3 

ΑΔ 
ἔγαν Ἐπιοκλέα. ἔτω χρὴ γράφει ω χο. κεὼ ἔτω συντκτέον 

οἳ 3 τὸ Ο µεχπθωνονπς, 3 τὸ ἃ ἁφαιρώντεο τὸ δεύτερον» σὔκ ἴσασι τὸ αξι Ἡ αὐ 
σρώγ. 

η κάν π σε. πολι Άρη, ] Καὶ ἐάν πι δὲ σει συ: δή κακεν εἷπρ ἐμῖ ὢ πζ- 

λις. μὴ μὲ τέτων αἰτῶ, ἡγὰν αἴπον νόμιζε. 
Ἑφτωπυργ(- ἄδε 1. 

ό9ι ᾽Αγωεῦ ] 

λῶν ἵπίαν 3 

«Ἀηγορεῖται εἰς ἥλων. 

. - ϱ εἰ) { . 

Εν ποῖς Φξοπυλακοις καὶ οἰκήμαίιν ἵδουιε]κε 
ῃ αμ δαν { 

πίων 3 ἅτθ» ἰώ εἰς ὂξὺ Ἀγγων 

- ή ̓ Αγοιεῦ ] Ἑἰωθωσιν οἱ ππελωιοὶ ἐν πεῖς εενωποῖς Ὑ Απίλω γράφειν 

ὁσ]’ ανίργων πρώτον αζργσαλὰ ποῖς σενωποῖς 

” 
77 όμοιον τῷ, ὢ, Κονα σἳ εἴ τι πήσιθ 

« ο / κ 
οπ τ Άγνπα πμ πυ- 

εἰ τον 
ο ῃ κ ει 

Εἰκοτως «άλ- 

μας ̓ Απελιωνίθ» τοῖς σεθοπυλα/οις αγοίέως ἵσαίαν | Ὀλ κοὺ εμαλενπο Απόλωνῷ- λ- 

2οέως αλίλμας.. 

635 Δεζίωλ ] τὰ δεχέωλνα πες Άυσιας. 
647 Τ Ἐλπίδες ἳ ἔπω | Πρῶτν μζ. ἐλπίδας εἶχον φΏλ ὃ δέων αἀδεδάκς χαὶ 

Φπιπυας, νωῦ ἃ ὁ καθόδειν αὗτῳ, 
καὶ [έδαιοι. 

6Η7 Καῤάδεε ] Ὑπνκίς. 
 όμο Νεικέων ἐπωινικον | 

ἤγαεν οκ ὤδηλοι εἰσίν, αλα ΄. «θοθανι 

Παρετυμολογεῖ τὸ ὄνομα πελωνείκώς, ὄνομα νεκίων Φ9- 
ρώνυμον, τατέςν Σστὸ Ὢ γθκέων Ὑ ἐπωνυμίαν λαδὲν 

όαι κάδμθ- ἔμολε) Κάδωθ" . ζητῶν τὰ αδελφὼ Εὐρωπίω., πωὰ ἴλασε, 

«ἲ) αὐτῆς 

ὧν αὐτέμακ]θ» πίση ». κπζεν πέλιν. ἔχέ 3 ὁ χρησμεὺς ον 

77 Ὅμοιυ τῷ] Ῥποεῃ, ν. 9ς1Ι, 60ΠΕ. 
δΕΠοΙ. αά ν. 755. 

78 Κίων δε ὅτς- ”»] Εαες αἆ ᾽Αγνμῦ 16- 

δεραηίατ ἵη Λιβ. 0ο, Κίθ ἔτ ὁς ἐω εἰὖ 
ο καταλήγω' ἐπεί πρὸ Ἡ πυλῶν ἔφηίων ᾱᾱ- 
άλματα ᾿ΑπόλλωνΘ- ὡ- ἄλεξικά εν δεσπότε 2 

Φύλα-ο- Ἡ ὑδῶν. 2ἱὰ ο τᾶτο ᾽Απγνιεύς. Π]- 

Πίοτα αι. νάῷ ἴ]α Πιπτε ῬΏατοσ, Οοάΐσε νι- 
δα: [εὰ εητε Πηρυ]ϊς Οσάἁ, ταἰἰα ταῃ- 
Ωαπι ἀϊνει[α ἀε[ετ]οεγεπίι ὁ 

7ο Πμοφανεῖς] Πεβίταπι ε Τ,οἁ, Μί. 0σ4, 
άσπι 4ο Ίμε 5ομο]ίοπ {αρπιηητταπίε: Μίπ- 
ΦἱΠς προυφελεῖς Ε Ὥατος. 004. νυήρατοι. 

δο Οὐδεν αὐτῷ σημαῦο] Μαίε Βεγπε[βμς 
εἰεοσταί, οπη/[οτας «ετίς, ΡτοποπιόΏ αὐτῷ" 
Μεέε Οοἀ, ΔΙ. βαντεῖο ἔλαθε σεν ἑ ὀδιλ. 
Φᾷς, οὐδὲ αὐτὸ σημικῖου, ἄλ᾽ ὡς». τ. λ. δὶς 
«οἰεθατ Αροϊίο Ὀειριίαις αά ἰὰ, ααοᾷ 
ο αΕ{ΕΒάΠΙ, πΟὮ ἆαο τε[ροβ/ηπι εοπ[ω[ση- 

κὸῑν αὖπαὶ ση)ναῖτον. αλλ σε αάτὸ ἐξελθένᾳ ἔπεως 6 βο, καὶ, σα 

[Πυθία ὅτω, 
32 Φσά- 

Μδας: Οαάπιας, πρὸς} 7 ἤμετο, Ἰεα(ν δὲ, 
που] Εβι], ἵω Π. 5, Ρ. 294, 27. Ό6- 
4ἱρις δοβλοσ[ές. ον 798. 5ορεύομιαι Πνθγδε" 

κι ὦ ο φορῶ», ών ρα ὑλλμνης, "Ατινο εξ πειο. 

ψεν ΦεβοΙα[ἔες: περ ὤν  ἄπλθεν, σὔκ εἲ- 

πε. Περὶ ΓΠΕΓΕΕΟΤΗΙΩ ὥρεωμιῤῳ ων 
αρεὲ ἡ πυδοι μτέζεν ε, Α: ευ πόλο" ἔετοδοῦ. 
τν, 6. 15ο. ἰάεπι ονεπίε Β4ἴἱ0,. 6. 155. 
ΤΙίαΠεΠΟ, 1χ., 6, 42. Ώμπς 5ιοίεπΙ οἵ{8 
Πσοιτίπιο Φασετἀοιῖοας οβῖϊοῖτ Οσποπαμς 
4ρ. Ειεῦ. Προπας. ν, Ῥ. 220. Ὦ. δὲ εἰ 
πὼν, ὧν ἕεκα ησαν ἄθιγ ήει (ἱ Κιέδιοι) ᾱ- 
πάτεμψας εἰδιῤέης ΕΕ ΗΡΗ ας, 

ὃτ τὸ πυθίς] Αις. Οοἀ, τᾶ πνθίς 50, 

περε απἶάεπι α- [ΠΙιαδα Ρτασσεάεπιί νος 
9ε5 Γαῑι αὐίοιριᾶ: Είπο ταἴππεῃ 1α τοξίας 
αδεείς Όσιο πιος [εαπευαπίατ» Χρης μὸς 
δοθεῖς τῷ Κώλμα. πυεταπι ἅ Ρίο αὖ Λαρ. 
Ορά. αἴηυε εοἀειω ἶμτὸ ροιμετειῖ α Αι. 
Κδν είι 



73 Μο. 

53 Φοοζεο δή µοι μέν ᾿Αγόνορθ» ἔκλονε 
σθολιπὼν ἴθι Γινθὼ ή” 

.. λαο ἔχων ἐσύμτο . κοὺ αἰγανέίω µ 

.. τίω εν τε Φλεγύων καὶ Φωκίδί(θ-. 

Ἠάς ἐφνέωδνθ» . 

Αντ Α 

Καμε . 

χεσαν 
ὃς ας ο 9 

ε:φ αἱ ΙΧης 

Ἐδκόλον δὲ Εόας χήΣτρεφεθ- Πελαχο]θ» 

Ἐνθαάδε «εοσπελα(ας ἕνλάμξανε βέν ἐρμυκον, 
Ἡ κεν δὴ νώτοων ἐπ ἀμφοτέ- οιζιν ἔχήσι 

Σό Ασικον σω ἑκάτεφόε, αθ/όρεµον ντε μήνης 

Εἰδ τερυάίατί «ιο τεϊεεῖε Ηπιϊία αἆ . 
412. 

80 Φρώζιο ὃ] τες ρτῖιπος ἁμπίασαι 
οτασυ]ῖ νεα ε Τσβίσαε ΟΠΙΙ. τεια]ῖε 
ΩΡ/ορορις ΙπΙεί οταουία- νεῖεῖα Ῥ 6. 
Τοιίάεπι , αᾳποι Πίς, Ἱεραπίωτ ἵπ 960Ρο- 
1ΐς αὐ «ἄτίβορή. Έαπας ν. τοσ6. υρὶ Κι: 
[ετως Ξελο]ιᾶ φπσηιε ἀεβρπαι ἵη Ῥμοεῃ, 

ΝΕ ααῖς οποίας τεηαίτας, (οπρεα- 
τας ἀἰνειβίαῖος, οιας ἰπ οταςμἰο ραεὺεῖ 
Αιρ. Οοἀ, εποισῇο ηοΠ Ρἱεοδίε: 6ἱο Ίτα- 
οσε Με Ὑς 1, Φράδευ δε μ0θν Α. ε. Κ. 8. 
9, τὰς ἀγρόμὴρ8- προλιτ ὁ ὃμ9- ιν π σ. Υ9. 
δ, τη’ Δὸ, τε Φλε[ιτῶ, ὶ φοκίδ3-, εὖτ' ὢν 
ἕησε, τς, 5» βεκόλον ποε β. Ψε. 6, ἙΈ, σπ. 

λώμ,βανε β8, ἐρμίκον, 5. 1. ἥχεν νατοῖαςσιν 

εσ] ἄμφ, ἔ, 9. δ, Λ. . ἑκώτερὺον περίτροχιον 
Ἄδτε µήνη, Ὑ8. Ο. τὴν δὲ σοι ὔγεωον ὃν ὤει- 
τρέσ]οιο κελεύθε. 9. 1Ο, Σ, δέ τοι ἐρίω μΜ.α 
κ. σι λ. Ὑς. 11, ἔνθαχε τοι πρώτισε β.κ.α. 
ὧς, 12, πν χινεῖ τε πέλω γόν { ἀεεῖ νοχ 
ποήεντι) ὃς. 13, μαλαμιφίλω 
εις, ἔξω 5, ὤ. τίς π. εόρνά (γεν ὃς, 
17, «αἱ σὺ ον ἀροῖς ο, ἔσεαι αὖθιο,. Ὑά. 18, 

Ἀ., λ. αγίας ὃν Κ. 

83 Ενώ) γω» ἔτθητα ος Εάἄ, Λας. 

6ο0ὰ, ὃ δἱ5 τον ε Τσείσες, Ἀασπε[εις ε 
δελο]. ἵπ. ἁτί[. τεεδρίτ, ᾿Ηθώς)᾽ ἔχων ἐσθῆ- 

τα” βεπηίη: πι, πε ρύτο, Ιεξίοπεια  ἐπάιι- 
µπς φεβε εοηΏιεξε, ῥατγίσηιε 

84 Τυνδα τε Φ.] Γην εοττὶρεπάΙπ ρυία- 
Όαι Κἰπρίηςς Ρετρεταιη»Σ σομ/[ριταπῖ εἴπῃ 
εὐίία Ἰεἐίοπε Οοά. Αασ. ἅ ὁ-]μί. «Απ. 
1η Τη Γιραµάἰεπάπι ὁδον, Οι Πη]ία ἔτδ- 
ϱ’1; εἱοτ εξ ο[ρῆς: ἵη ἔας Πιβητία Βτη- 
Ίαη. ΤΧ, Ῥ 733. Απιηιτι ([οτίθεπάἁπι ὡς 
ἀπτιδτι) οκ Δελῷφ», Φωκέων 

βὲς γέτοιτο ὄγεμνὼν Ἡἳ πορεκ-. οΧ ΟΙ85Ι119 «ΟΥ 
πἱβεη 4 μίΙ ΡΗΤΟ τη δια Φωκέω”. «4βοιίραυγ. 

. Α . 
ἵναρίνω τη» ετ' 

1 Πω 

111 β. 136. ἅ ες Αροοά. δε]οὶ. Ἠοπι, 
αἆ Ιπίω Ῥοεοιίαε ἆθ ΟαάΙΠο: διὰ Φωκέων 
ἐπορεύέ]ο. 3 

85 Ἔσ᾽ ἂν ἵκηαι] Εὖτ ὧν ἵ. Ἱερίατ ἵπ 
Διρ. Ο0οἀ. Νομο[ΐσααο οἶταιίς: Ἠΐς νη]σᾶ- 
ἴαπι ρίᾶΘίΟτΟ, εσ᾽ ἂν (ανν 4οπες» Ψεὶ 15. 
φιεάπι υεπεγίς, ἕως ἕ. ἄἰευπ) εὖτ ἂν, 
Πρπίβοσης φ( , Πίο πηρες α{ε πἀροΠίΗΙ : 
αἰοῖ α«ποηπε πιαἰε ρειπιταπίατ Ἱπα ἀμο, 
Ροδ]ῖς ναὶάε Ποφπεπίαϊα, οτας/οταπι απο 
απο εοπά(τοτίρης, Ἔσς ὧν Ἰπ]ῖο νετ[ας νι. 
Ραΐαγ ἵπ οταςμ]ο, αἲοά εΧ ΟεΠοπιᾶο ΡΙΟ- 
[οτι Ετιεδίως Ρ. Εν ν, Ρ. 923. Α. ΕΟΓ. 
τἰδεπάωια . Ἐν ὧν µωτείαιν. ἃ- Ρ1π]ο 
ΡΟΙ, ΡΙΟ Μειέλαον, Ιῖ [γὶ Ιαῦᾶς Ρροβτοῖ «οη- 
ταΏί, Μερέλεων τε ο ὤλλας. 

86 Λιευκὸν σι’ ἑἐ. περίδρομι] Ιπ οεᾖο]. αἆ 
Αγίᾖ. Δ. αλμι ἕ. περςλοκον" ΙΠ Αις. 0,4. 

ἱερίωτ: Δ. σημ) οκώτερθε» περίτροχο» ἠῦτε 
μήν. ἂς ττῖοῦς ὶ ΡοΠ(απῃ νίάετατ απιϊαυῖ- 
τ15 περίτροχο», Ιοπιοᾶο το τπεπάαπι πιο- 
πιῖτ Οογπ. Τοἱ]ίις αά Ραἰπερὴ, Ρ. 171. Ότα- 
ομ)ἰ Ρατετ» οτε Λήπα/εας η Εατορίαςί5, 
ταης/ετ]ρῃῖ ες Ηοπενῖ Ἡ. Ἑ, νει[ας α]ῖ- 
αὐοῖ: εηαᾶπι Ροξια πιεπιοταῖ Ι]. Ἔ» ἵπ εἰ- 
ἵμ5 πορῖο Ψ, 455. Λευκὸν σλω ἐτέτυκο περί» 
τιοχον πύτε μήης ᾽ Όυι ΤΥ Ὕ)ΠΙοάογο αν απα 

αἳ εἶτα ν.5ο0, κυχλώσα{α περίτροχον ὄμωμισ» 
τθ» αὖγω, αἰία ἀθάῖι Ἴαο. ἠΜετρεξίης. 

Ψετίας Οταπομ]ί 1ο. Σημα ο 
σοι ἐν (Πς Ας. Ῥ.) μάλ ὠριφραδὲς 

δέ. σε λέσ, τριάει µε {[οριμς 
εί 326 ἴβιις Πἰαάϊς. δεφπίεατ» 
βΒοῦς ιο ἀγραῦλοιο" Ἑ Τδο, 
χέρις ( χερσὶν ἀγραύλοιο, ϐ 

απῖρις Ίπα, μ μρσὶ, ἔχωνν ΦΠϊρηῖε 
ποτ πά νοτωπι ΟΓΔςΙΙἱ τοπ σπι  ἴπι- 
Ρ'οπάυπηῃ: {6ὰ ΗοπιοτεΠι κέρας βοὲς ἀγραύ- 

λειο γιάς Πλ οἰαείο α1αιΙ ε-τερίεὶ 
ποπῦμ. 

(ο 

Ποπ. ᾖἹ. 
ἔχ ων Ἔοις 



ετών . δο ασ σα Σ. 71 

12 τίω ὃ σὺ ἠγεμύνα 4ὲ «ξιτεωτοι» κελόίδν, 
Σημ δέ τοι ἐρω ωαάλ᾽ ἀειφεφδὲς, δὲ σε λήσέ΄ 
Ἔνλα κέ τοι πρωΊισι βοὲς κέρας ώγφαυλειο 

ὁ πζηών, κλίνη τε πέδω γόνυ ππιήεντι" .» 

πίτα Ιῷ μὲ ἔπεί µελαμφυἌω χβονὶ ῥέζαν, 
"Άγνῶς αὶ καθαρῶς' Γαίη οᾗ ὅταν Ιεοφ ῥέξης, 
Ὄχβω ἐπ᾽ αἰκροτάτω κτίζεν πέλιν ὄλυάγυιανς 
ὀΔεινὸν ἘΕνυκλί πέµψας Φιλακ ᾿ Αἰδο- εἴκω. 
Καὶ συγ ἐν ἀνθρώπις ὀνομακλυ]Ο- ἴοτιαι «ὠθις 

᾽Αθωνατων λεχέων ἀντήσωις, ὄλδιε Καδμε. 

ταῦτα ἀκνσιες ὁ Κάδμθ- : ἀφίκετο εἰς τὸ βωκόλιον ὅ Πελαγο]- ὅ Αμϕιδά αν]. 
5ο πειρ᾽ β ἀγορθίσις β5ν, ἡμμένα πουτίω ὁδὲ πιησέμλωΟ». κπζί τος Θόζας ἔμω” 

νυµὰς Ἔ Αἰγστων Θηξῶν, ἐπεὶ τὸ ανέκαθεν λἰγυσθ» ίώ ὁ Κάδμθ- κοὺ καὶ Βοιω- 
σα 3 στὸ αν [Βεὺς ὀκλήδη 

όχι [ἼλλἈως] ., Κάδμθ πεμφθες υπ ὃ ᾽ἁγίωορδ- ὅτι τν ἀδελφίὼ 
οτε) Εὐρωπίω σὺ; τοῖς αλελφεῖς, καὶ µή «ρων αὐτίι), εἰς τὸ μμ ᾧ ᾽λπλ- 22 

15 λωνθ- ἐν Γνῖ ο σγνστω, πεωθαιέμᾖνο» πξ ἐφειλφ κωτοικεν. ὁ ἃ ἔφη» έπν 
5 Χάθισι ἡ βεε απ ἐμεῖ κΏσον πέλιν, ποὺ δὴ ἐξελέων µαντείν εὗρε 1ν καὶ ἠκρ- 
ἃν λεθκ(εν αὐτῇη, καὶ εἰς Θήδας ἔθηκε, κφὶ ἐμᾶ ώκφδέμησε πες Θήδαως ΘΗΒΑ 3 

5 Συθαςὶ λελετω) ; βες. 
645 ., Τέρθ” ] Ονδέπω ἐκαλεπν Φοιίκη, ὅτε κάτελιπεν αὐτίω) ὁ Κωμθ», 

ο) ἄλλα Τυρο» ' κ΄ πιντ δστὸ 3 οὐνμθ” τίω αξθσ/γο2/αν ἔαγενν ως χὶ λοιπαὶ 

πέλεις ἁμοίως ὠϊνθμαάσθησαν στο Ἔ αδελφῶν. 

643 Αλάμκαν ] Τὸ μὴ πό πιΘ' ἰωω[ασμλν ]ώμω, ἀλλά ών 
ὑφες. 

πι- 

22 

υαπβυ]ετίε, πγο Ογεῖῖεας Ῥοδξτα [ει Άχπα- 
/εας: ο ἡάπαεα Ρειῖαπι οἵασα!ηπι ἵη 9ζ[ο, 
Γπς Ἱερῖιωτ αά Ῥροση, ν. 4ἵδ 

87 Τ., εἰ. σὺ ἡγεωδνα αὲ ιο... .,] 

Ῥεϊετεπι τοβίαϊ Ἰοαϊομόπη : Ῥαγπε[. ἀελδ- 
τα, εν ἀτρέπτειοκ. 6 ελα] [15 ἴη «4ο. 

Κἰπρήις, 28 «Ἐιτοίστοιο Πἴεῖηιιο Ρίαςτεῖσα, 
οὐγ᾽ ἡΥ ἅ ἵηπ ἴοα. ν. Σ. οι. τού Υ) ἐρω, 
{σηβτα. 

δτ Ισ, 

}εξίοπεπῃ τεεερὶε ε δεζοι. ἵπ «4τί(Συρ]ε. 
τε Κλένή τε, 

89 Εν ὠθρήποις ] Φετίριαπι Οοἆ, Λιρ. 
1εξΙοΓ επι τεμ ας αητειυ]], αμαερτοβασε, 
σα « θρώπων ἐσ᾽ Ανρώπες, ἐπ᾽ ἀνθρώποις. 

πλώη τε] ΌεγνετΓιπῃ Βαγμε[. 

μη 

υ]ήππο (απόσπι νει[α ΡΓΟ ἀντιώσαςς 
ἀντάσας τεξῖς ρο[ασιαπὶ Β1Π2[. Ρίο. ΚΙ. 
σης. ὂν 

ϱο Παρ’ ὁ ἆ. Α. ἡ Ἰ] οἱ Διρ. 0ο. Ρτσ 
»ὶ ἀγορά{ως β3ν, 3) 1. Πῖτς Ρπμἱο ΡΟΙ ροῇ. 
ἴΙΠῃ ὁμιωνύμνῆς ο, ΡΙΟ ὀυνω"ύμως. 96ΩΙεπιῖς 
41ο ᾠελο]ία ΡΠουπίβῖς ρταεβρευαπίατ ἵπ 
Αιξ. 0ο, 

ΟΙ Καὶ εἰς Θήξας ἔθηνε ] Ψἱάερτυτ δτεῖ- 

πε ποηπι]]ας [οτιρίετας Εοττε Οταπιπι{ί- 
εως: ὁ εἰ Θ/5 ας (1οε πα ἀείποερς Πς αἱ- 
θιπι). ἦλθε, ὸ ὤκλωσε" ἵη Ππιῖ πη]]ίᾳς π]ο- 
πηοπιί δεβοΙίο αἆ «4ε[εὐ. Τπερ. ν. 49» 
ἆλθεν εἰ Έηδας, ὤλισέε, ἡ 85ο, 1) ὁ Κώζώδ» 

οκεῖώκησε, Θὲοά 4ε θγτίαςα νοςῖς Θα Πο 
Κ3 δεῖ» 



74 νο ο ανα 

Πίσω] 5. Τὸ τῶμα ὼστὲ ὃ πεερεπομδυε. ἡ «νὴ ὃν κὀτέμαπεν ἔξλλε π σῶμα δλὴ 
πω γω. Δίκειν 3 πὸ βάλει, ὁδιν καὶ ἐἶσμο». πινὲς ἃ τν ἀδέμαςον πίσημοε, τὸ 

µηδίπω δαμασθὲν ζάγλή σῶμ. ἐμφαίνά 3 Σ γέον μέθρον. 
όἡά Δίκε ] Κατς»λε κοὺ 3ὸ εν Βακχαις, 

Δίκετε πελόεε τροµεοθὶ σωµαά.. 
6ες οὗ νατήκισ ] ̓Ενπεθν ἔπεσεν, ὅπν κατῶκισε Καάδμθ- τω πόλιν. 
Οὐ κώτάκισεν } Ἐν ἐείοις Ἐ κντσονή κατων, αντ κ κτωχίε. κφποικίσαι. .3 

αγ πλεοναζοή- μδο. αντί ὃ ἃ κατοκίσαι μλὸ, καὶ οἶονεὶ αττῃ πε πια Ἕ 

δέµων, ὁ θεὺς ἐμαντεύρωτο, θα ἡὶ Ὁ Δίρκης πηγε καταβδενϕ τοὺς γύας. . 

ο. ΆἌως. Ὅπα κατωκίσξη ἡ πέλι, ἐντκῖθα ἄπίρεν, ἔἐπμ κατωκίε Καῤμθ- 

μ 
1 ον κατωκ/εν ] Σιύαψον τᾶτο στ} τὸ, Πελία μδὸ ὸ Όέσφωτον, λέγων ὅτως», 

9 : , ' : ὡ 
ὁ κοὺ ἔπν κοτωκιζεν ὁ Καδμίθ-. ἔχρηζε τὸ Φέεφατον. κοὺ ἡ μαντεία, πιθια δόµων. 
συροφέρο» τατίςι γι στον κα) ἑπανίω) τες ἐνθικνός αὐτῃ τρέφει 

ῥ46 Πιδω μδν] Τοπ απ ἅλης ὀρχῆς, κετεα 19 νιῶ ὁ μὲν, αν ἃ δὲ. ἵν ἣν 
-” 

σπα 3 πνριφέρφι ὁ ετὸς ἐχκήεν, ἔσιἃν 3 Φξεσυτικκσεον. 
646 ., "Αλως, Πεδία δέµων., δ ὧν αἱ συσέσεις Ἔ δόµαν ἔσοντοι. 

ο, ε - ιν .Α ὃν ὸὮ Ὅα / ε  ὰν ρω 
Άλως. Ὁ οὓς. τὸ ὀέσφατον ὃ ἔχρηεν ἐπ ἀγρὲς ἠρίοῖς, ὁπν αὶ καἈιπο τα” 

φεΏς ὀὈπνέμετοι τος γυίας Ὁ Λίρχης. 
2 Τες ἢ πόλεως ατισθείνης 9 τα) χώρων πτυμοφέμεν ἔστοῦν ὁ χρηςμὺς ἐσπωλνε, 

΄ 

ο Άν ὅ ὁ Δίρχης ὕδα]θ- ὃὅ ἐμφαίν δὲ πνα σὸ Ὁ Δίρκης ὁμωνύμως καλὰ- 

. μδνθ». ὁ ἃ νὰ ατίθ- ἴνδα τὸ καλλιπζεμον ὕδωρ τῆς Δίκης σαῖς βκθνεπέροις 

) ἐπομθρώή γοῖς. 
61ὃ ., Καλιτέτοιμο- ὑδα]ο- ] Ἡ καἈιπέταμ(θ» ναὴς ὃ ὕδαιθν ο Δίρκης" 

 Δίρνη ὃ πετομὺς Έγδον ὁμονυμο” τῇ πηγῇ. Ὅπε τὸ καδιπέτεµον ὕδωρ της 
; ἄδηι ͵ / ἓ 

2» Δίρκης πες «κάρτες χάφφε Ὀληξαινή. 

Εππεαιίοπα ἰγαάϊτυς, {πτεπετας αριιά ΕΕγ- 
ποίοριση ἃτ τῖάει απ. Ῥοεατεις, 6. δ. Ῥ. 
11. Ἐν 11. ς. Χῖν, οοΠΓ. 5. 1, ο χΙσ. 

92 Τὸ σῶωκ] Λαρ. Ο0. Πέσημα δὲ τὸ 
ατῶικα ἀγτὶ τῇ παρετο ώς. λως. ᾿Αθάμιαςον 
ὥντ τὸ αὐτόμιαϊον ἐξώλετο στά» ἐπὶ την Υδ). 

1η Τά, εταῖ ἐδώλιτο σίωα" Αποῖις Ρο- 
(ποταί ἐξώλλίο τὸ σΏμια”" τε(ῖ Έρηλε τὸ 
σῶμα. 

91 Ἐν Βώκχαις] Ψειί[α 6οο. Ἠίπο επ]εή- 
ὁασίι σώώατα Βαγπεβις, εἶπι 8Ρἱς ἱΕβετε- 
«0 ἵπ Βασεηῖς ἑνωατω" Εεγπιδίοσις ἵΒ Δίσ- 
κθ»" Δίκῳω. Εὐριπίδης, Δική: πωιδα" 
(αεδόσε) δίκῆς τροµερὰ Σώμμία «Μαμνάδες, 

ΖΕγπο]ορί ἰοςυπι αά ἵα εουτα]!ς 1ο. Ρἱετ- 
ωμς Ψετίβη. 11, ΕΡ. 1, Ρ. 46. νοσςπι 

όδι 

πεθόσε Βίος νμ]ραιῖς Κἰπρῖμς ἱπιοπεοίεν νει 
εχ Γάά. νε! ε Οοάΐσε ρειίῖαπι: {π ΑΡ. 
Παες ἀθεταπῖ. 

Οἡ Πρεσυπακεςσέο] Ί[α φἴοφιε ΨΟΣ ας- 

εείῃτ εχ .Αυς. 6ο, 
ο” Ἐμφαύή δέτια] δεπίας ἱπε[ει Ίος 

πιοᾷο {αηριϊς: ἐωφαίθφ τιὰ ποταμών τῇ πη" 
γή Ὁ Δέρκης ὁμιω ύμως κωλγόμλμο. ᾠςσΏο]] νο” 

εείη ΡοΙἵτειῃᾶϊπ γαῖς πο οπὶς ἵπ γύκις ἴταμδ» 
πηπίαράαπα. Ρρηίος» Ἰπιρεαϊει αῇὶς τεεθητίο- 
τυηι Ρ]ευεῖας: Επβαίης ἵη Οἱ. Θ. Ρ 
411, ἃς. οἱ Λύκιοι» ἐθέλοίες εἰσεῦ τς ὤνω 

χώρας, τᾶς ὥνω γῶ: λέγκ(ι. δη ἰΕπιρθγίς 
Τεῖος ἀεῆρπαι {ειπρετ ἵη ταῖς Σι/ζα- 
ελίηςΣ. νἱἀ. 84 Οἆ, Δ, Ρ. 176, 45. Ἑν Ρν 
8ΙΝ, 5ο. ΙΙ, Ε, Ρ, 40δ, 11. Α, Ρ. 712, 

5]. 



΄- 

ει Ας ΑΦ 

΄ 

οθων ΕςσσαΑ σ, Ὅνς 

66 τ 4 Βαθυσπόμε ] "Ας Ὅμηθ» ης. ενὴ ἔπτεινθ» δὲ ἐα ὁ γῆς, τὸ 
μὴ ἔηραν οὐτία εἶνι, αλλα λιποί, 

οπέρμαάς 
καὶ ε ᾖ βαίΘ’ πορέχείω ῥζτο να 

Τ. Ἑαβυσπόρως ] Εις βώίς- δεχρµένας ἃ σπόρων. Αι τὸ µελαλέδωλεν εἶαι 
) γώ 9 λεατέγκων ᾿ 

} ὸσο Ἡ Ὁ Δίρκης "αματων ἔχφ. 

ὅπερ γῆς αρετή ἤ βαθυσπόµον Ἅ]ο τω γῆς ππέπκῶ , 

όρα Ί Ἡρέμιο ] Τὸν -Μχαῖεκὸν Διόννζων. Τ 
Ἔϊθα δὴ τεκεν πο" ἥ Ἓνθω, Φμση όν - 16η 3 ὴ Αιέγυσον τῷ Δή ἡ Σεµέλη ἔπικε" 

ο. πιασὸς 3 ππινζςχόθεν αὐτὸν σεσιν ψα, ἆ Ἀ οἷκν ατοκτωκθέ/ῶ- 
μήτνο Φεθηβᾶσαη .. κασὺς 9 αλ, εἰλιζεν. 

θε -- Ὅ) 7 ἔξωθεν λαιος ἔπ [Αρέφ(Ο” ὅτου κα; ᾧ νώτα ἐκάλυψεν. 

« 

μη { 

δημελώξῳ 
Όνλνα Διόνι(ζον κιασὸς 

ἱσορᾶ 1 Μνασίως, 
ΑΝ ως. 

ὁτ, Ἔ Καδμείών ος κεσφινωῦ. των. χιασὸς, σε) τες κίρνας Φνεὶς, ἐκαάλυψεν 

αὐτὸν, ὅπως μὴ αν Ἐημκερὸν» μα) ἐν μηδενὶ πὸ βρίφ(θ- Ἀ]αφ/αρῃ παλυφθὸν. πιασῷ 8) 

κε τν ον πίονο» ὁ Θεὺς όκλη 9η "οι Θήδαιοις, 

οκ. ΗΡΩΑ μάτες Δύς 24μος] ΗΣ 
3 

Ζοῦς ο. Σεμέλης, μ.ο) σιυ:ιῦ αντῃ ποὺ Ἐῖα, 

ὡς σόπε εἴη 7Ζοἳς ὃ σοί γε συναν 

αὖτεν μ) ως σνδυ υκοίλείιον 

κεβσύιᾶ. ταήριεξε εἰ σέ νι ὼ μύκζών" 3 

μηχανὰ τον σεὶς ἄμιωαν ἳ 

εἰ γάρ ἐσιν οἰληθῶς. αφικίοῦς 

«,τεῖτεῃ τᾶτο Ἑ Διο 

πεατωκὼς ὁ Διόν(ιθ» α«θι στα - τσσο 

- Ν οἳ πο] Δ 

Καὶ ὃς. οὖπων μὲ 

ἕως ὢν ὡξφ 

στ, Ἐ» Ρ. 059, 6. --------- ῥαερῖης ἴβα [ος- 
πια Ρἱαταιίνα τεσιττίς ἵῃ «4φιέίαε τεἰίηἱ5 
νοτῃοπὶς Απο κοεᾶςτίδ. Γαιῶν {οιο] ]-- 
Εἴυτ αρ Εετοσυξ, 1ν ς, 198. 

οὗ Ἑ τοσε] Αυς Ο0σά. Κιοσ7ς ὁ ν σοθλς εφη:] 
ὁ παντα κάθε αὐτὸν ς έψα; ο τᾶ β εκδ χεραν! ὠ: 

εξ» ἑεμελωίο αὐτὸν ὁ µήτηρ Φ. κωσζς οὲ 
πεμεζλιξε" ι]ήππΙῃ τεςερὶ Ῥτο αἰξιέλά:», 
ηυοςά [ονοτί οαας Ροίμετα.. Ψπρατι 
{ο 1οί ρο[δῃηι :. κιοσὲ πά], αὐτὸν π, ἴπίη, 
Ρίο εξήμδλε[Γεν, ρόλο ἆ νε] εἔεμδλασε ορ 

ο Τη ην. ποιμΠπια», αἰπαῖη επατγαϊ 
δελο). Πυηι Τ. Ἐ. 323. τεροηὶ Ροιει ε 
λΛ{, 1 εἴά. Σιμόν οι Ἡ' ᾠύσον οκλιπέ{ης, 

δαν μάῑον τὸ β εφ” ἐξαμοβλωθένν ον τὰ πν- 

Ες ὥρτώ τας ο/ εβ; ιο τῷ μηρρ. εκεἰἆεγαί 

εξρμσλωθν, ν]ᾷ. οι Πο 1ττ, Ῥ. 118. 
07 "Εξωθεν αλσλαχεὶς Ἰ Αιρ. 094, εξω 

αθιτοβεί:, 

9 Ὅτι Ἡ ΚαλμείωνἸ Απσ. 094, Ἱςορεῖ 
ο Μνωσέωε, Εαυμείων Βασιλίων (νὶι Ὦ. 
 ἔοτίε (ἱραι Ιοπίςα, ὃς ]εσεμάυπῃ βαει- 

Ἂ 

Κιδσᾶ ν 

τον τὸ [β/εφΘ” ονήσετιη «ο 

εμέλη Αἱ ὃ άμν Ιῷ ὁ Ζσῦς αὐπίὼ ἔγημδυ. 

ἑλομπάκέν ἓν ἡ α 5ο σειδνδέ τ 

Φρα 1 (ν σο ς Σεμέλίω, 
ἕ- π. 

πτοτνθειν ὧν Σευέλη 

μερρας ἂν Ζοὓς ἐῤῥώἡνώ το τῶ μἡρ 5 

τῶπο ἓν α (βακχαι ἄγθ)ς ο . ὃ θε 

κιοσᾶ 
) 

ληΐων ) «ερ κ. π, τ. κι ϕ. ολόλυψεν ἀντὰς, 
ο, ω. α. κ, 8. ῥ, τ. β. ὃ. καλυφθῦεν κιοσῷ" 

]πιαιῃ νοσειῃ Εἶπο νι]μαιῖς Ιηιει[ετηῖ, 
β{Ππ[εω [οηίσα ΓοηἱρΗ(ε πὶπί αιίάεπα ϱ 
τε]ηα]ῖς Πατορίασοταπα ΠΟΠ. εοη{Ε[τίε, 
0 Περρίο 5. ] Από. Οοά, πορακίος». 

(ο δαμόπαν νάσιῖ ἴς αιμιόνεθν, ἵπ αἀΠοιατίς 
αὖ βητέρίάσῃ πιοιαη. 

1 ΤΕ Φεᾷ, κισσξ] Μυἱρατατς Ῥατος. 0οἡ, 
Κὐσέης, τῇ κιοσς” τεζτο (οἱρίαη. ἴπ. πας” 
είς Γιεῖά. 0α.ἱ. σε τιν σα” 9εά κιᾶ λώ» 
ως εφ μω. Τ) εἰράρ τεροβίυΙῃ» εὐ στ ενλνς 
ΡΙο «ὗ οἳ, εἶ αὔ. Οιοἆ [δαἰτατ. δς Τη αρ 
εοπηπυταπά πα] εεη[ζο : [αερίης εχείτατα: πιο 
Λεπο[έβεπεα ϱ. εν Α. βοῶν εὖοι σαδος ὃ 
ἐπορκλρόνθ» Υή: "της. ας ροής το, 
θες ἐπίῤῆον Διοιύσε, αρα]αιῖομῖς Ταἴοπεπα 
θάεται οί εἶταίῃς ο πες η [εχεραιῖεο 

ΤΕΙΗΙΗ [ποτατηπη. Ψηἱραιατ βριἆ πε ελίτ 1 
Τόης, Δεούσιθ» αὐτο Γότις εἴηκεν, ϱο(θτῖδ 

εορ]εδιό πιεα [ασίαπρα ας εοη!ρεηιῖς, 
ἀύηο, Διώνσθ» ᾽λῆρ Γγη τις εὐρηκεν, αραιά 

δι πο» 



”6 α να Α 1 Α 

Αλ ” .. ᾿ . 

κιοσᾷ κλάδως ἔφερο χορόζνσι 9ξλ αὐτὸν, καὶ [βεῶσει εὐοῖ, εὐλν, ὑμς, ( ἄγνν ἡ 
ὃς) τὸ ἱρ ἐσι πὸ εὐίοις Ἱ Αιὸς ) τὲτο }40 ἔσι 9 

όστ 1 Κατισκίοι(οιν ] ΚατκσκιὈ» τίπ(Φ-, ὁ ι:πτὸ πνθ» σπιαζμλωθ». ἐντοιῦθω 
. “. ῃ μα -Ἅ - ο 

κατοσκιοι κλάδοι» οἱ σκιον ἔμπειξντες τῇ πυχνότηῖς Ἔ Φνλλων. 

᾿Ολδίσας ἐνωπίε ] τὸ νῶτον «ξιελιξε. κελάλη αὐτῷ δέξω, τὲ 3 αν δδόξν 

3 ζωτήθ,ας πλ(Ὀ». ὁ-6ίσις 3 αὐτὶν Ἰ Διόνυίον ὁ κιασὶς ὀιωτίζεν, πο βακχεύειν καὶ 
͵ ο π 

χορεύει τος Έήθδας αιτιον. 
ό5δᾶ Ἱ Χέρόύμα ] Τὸ χόρόυμα » ἡ Αλ] ο Διόνυ[ζον νοητέον , αθλ ὃν αἱ βάκχκ 

χορενκ(αν, ἡ Αν Ὁ κιοσὸν, ὃν ἐν χοσι Φ΄ρ-ση χορευχσιν. 

όόο Γωαιξὶν εἰώις] Ταῖς Διονσω χοράκσαεις, καὶ τὸ ενοῖ, εὐαν, θηφθεῇο- 

μας. 
όόι Ἔιθα Φινιο” ἰῳ ] Ἔνθα ο ον τῇ Δίοκη δεινὸς σήοχε δσοίκων . ὠμὺὶς τω 

Φύσιν, Φύλαξ ὧτπὸ τοῦ Αρεθ” πατερσιθεὶς τῃο Δίρνής, «θ]ς τὸ µηλίνω οπ'ὶ αὐτῆς 3 

66» ΑμΘ- Φύλαξ] Ὡς τὸ [βασιλίως ἄθχων» αντ ἅ 4 υπὸ βασιλέως κτοναι- 
ώς ἄρχων. 

664 ». Χλοερο ] Χ)οφόρο. [β2τονάδη. χλοεροὶ  ὧπε, ΑἱΦ τὸ ἄνέη εἶναι  ἓν 

2, αὐτῆ. Α΄ ὦθὶ Ἡ Αρείας ἔτω καλκμόρης πηγες ” 

Δεργματων | Ταῖς κοροιις Ἐν ὀβθαλμῶν. 

665 Πολνσλάνοις | Ταῖς πανζεχ» «ξιαγεμέναις. 

666 Ἐπι χέρνιξας | "Επι τὸ νψκοὸς τος χεῖρος, ἔθέλετο Ὁ Ἡ βὲν 9υπῃ πες 

Φεοῖς. ὅτι σύμζολον αὐπὶ αὐποθι γέγονε ᾷ τσι Ἔ πόλιν. ὁ μὲν ἕν Ἑλιάνικ» λίίω Φη- 

σὺν ἀναιρεβίῶαι ἃ δοοκονᾷ, ὁ 3 ὁ Φερεκύδης, ἔίΦ. "Άλως ᾿Επὶ χέβνιδας ] Ἔνεκφ 

ᾷ σεὶς Ἡ ὀυταν ὑδα]θ- λαξών µελὼν, ἔθνε ὃ τή γῇ Ἐ βὲν. 

1ηπο]σσυ. φποφίε Ἱερίτατ ρ. 553, 46. 
Ἐὔας, Εὐαῆδ-, ἐπίθον τὸ Διωύσμ. Ώαοςῃα 
ἀῑοί ααοφυε ν]άετεῖιιτ Εὐας, ΠίΠ Ριο Εὐάδι 

πιίπυς ἀπβίταπεςς εοπίρεπάιΙη εἴῖει Θυώδὶ 

αριὰ Ρον Ίσοῃ. 12 ο. ΧΙΣ, Ρ. Τ03" 
ση)ᾷ κὔφω κ ἴσε Φυ«ὸ.. 

ο Σωτρίαε] Μίτα Ιεξίο Οοαἱείς Αι5. 
Φυσίας Βηχίι α Τοξῖδ σρας εοπΡρεΙάΙΟ. 

Ὑοσε!η τ΄λΦ- µαες ἴπ ΙΠο Οσά, {8- 
απὐπίΗΕΣ ὀλδίσας αὐτὸν  Αιόνν(ον οώτι[ζε, 

ονώτι/ε ϱῷ ὁ κιλσὸ:» τό, τ΄ βακχεύει" ο Χορεύειν 
τὰς Θηδας ἅρτιον (αὔτιον) κὸ λέγειν εὖ οἳ, εν ἄν. 

4 Ὑβιύσαϊς ] Ῥτο νυ]σαίο ὑλεῦίαι, ἅ 
αἷία ο πεάαπ ἵπ Ὠσο Φεμοἰίοῃ τεσερὶ, 
Ύμαε Οοάεχ Αὐρ Ρ/περεδαι : ὑδύσαος εχ- 
εωρίΐς πωπὶν]ε νἷτ Οατίῇ. ιν Οὐ/ειν. ΜΙ- 
{οεἰΙ. κ, ϱ 519. 

4 Ὑσὶ] Ρταεροβιίοπεπι» οποἱπαπι η Εά4, 
οχ Αυς Οοὀ, τε[Ειμί, 

Χ.ο- 

ς Ἐν αὐτῇ] ΜΠ. Ίαευπα ον , . Εαεῖιε Ρο- 
ταἷε ἱπρίετί: ον, πε ποῖμπ, ἵπ ταις - 
ϱπἰβεαϊ εἶτοα» νε] ῥτορο. Ῥερυἵατ, 
Λέγ πε ἡ ᾿Αρείας πηγη. Ῥτορτίο ποιπῖπθ 
ἀἰσεῦσιητ ᾽Αρητιὰς, 9ΕΠΟΙ. «Ίε[ε]. ΤΗΕΟ. ν. 
106. (Ρετρετα!ῃ ἵπ 9εΠο], β [οβίατ ἄρεις 
τρὰς) αριιἀ 4βοοογ. 111. Ῥ. 136, πι Πίς, 
Ἱερίειτς πέωπἀ ------- ληψόρλμον δὐ5ε ἡ ̓Αρείας 
κρήνης ὕδωρ. [εά ἵπ 9Ώο]. αά Γ]ωπεγ,. Τ, 
404, εκ «4βο]οάογί ΒἱΒΙ. ἀε[οῖριο, {δ- 
απεπίῖα ρτοβίαπι πηε]ίοτα ; πέμπὰ ------ λήψο» 
μδίες χέριέα Ἀπὸ Ἡἳ ᾿ΑρητιάδΏ” κρύνης, αριὰ 

Αβοίοπ. Β]ιοά. 11, 1179, «4η «γαςο. 
πει (αάμπιις Πέφνω, ᾿Αρητιάδι κρη ἐπίφρο, 
ἐόντα. [ο τεξε εοττῖρειφαι 1. οἱερµαπς. 

6 Φεμικύδης ] ἵπ Ἐάά, εἴαὶ Φερεκρώτης . 

Αιριίαπο Ιἱεει 0οά, ἀε[ίταιας Ρῥεγευγαίς 
Ἠΐς ΠΟΙΠεΠ τεβίιμετα ποπ ἀὐηίτανϊ, Ὠοβί 
τοξο πιε {εοίῖε [ατεπίατ: αἱ Ρε 

(οἶαΠῖ 



ΕΤΕ τας ο να σι 5α, 7 

“Χέρηδας ] Σερηστρα, Ἀστὸ  χάρνν. 
667 ἓ Καδµθ- ὤλεσε, κ. τ.λ. | Ὃν ὁ ΚαλιΘ- ὤλεσε. σπε΄ρας τὸς ὀδήν ος 

οετᾶ εἰς τας αἴλακας Ὁὁ λῆς. ἀντερίφως τῖπα λίγετο. αντι ὁ ὃν ὁ Καδμίῷ- ὀλέσες 
Ν ../ Ν ” ! « - 

ἔσπειρε τὰ ὀλένῶς, βαλῶν αὐτὲν κ τὸ κρῶτα τὸ «ρνιον ὅμειον τὰ» 
σε ἔπ(θ- Φυύγεν ἔρκο» ὀδέντων. 3 

668 Ὀλισίθηρῷ- ] Τὰ Ἀπιλέοῦς 7 ἀξίκ 8ηρές, ἡ ὀλεσίηκθ-, αὐτὸς ὁ 
ὁ Ὁ 9ύρα ἐλέσες, 

1 Ὀλεπθηρθ- ] Τάτο φρὺς τὸ Κάδι(δ- σύνασπε. Ἱ 
όσο... Δώκ ἁμαάτο»] Ταις ιζωτθήκαις τῆς ἐρὶέξν ᾽Αδίωᾶς 

 ἁμάποιθ», τῆς ἐκ μητὶς ἑ ἛἈρηθείης, 
Σστὸ μητρός, 

ότο Ἱ Γαπετεῖ; ] Εἰς 2ν ἐφθινᾶςς. ἳ] 

ατιν 

. ε Καδαθ”, 

8 - 

πΕΙΦ . ὁ « Τό 

[”αΆως ] Τίς ἐκ Δις, καὶ οὐκ 

5» Δικῶν ἐδόνᾶς | Αιπ ὃ ἔθκεν, ἐ[κατέσπειρέν. μετ} αντ ῥήμαιϐ Ἡ εἰς τω 
- / . 3 ΄”α - 12 

3» }ὲν πίστες οπσὲ Παλικὲϱ» Φροδαῖς. 
΄ ’ ” ΄ ’ 4 ./ ν. 673 { Εἰ βαῤυσπόρες | Εἰς βα{Θ- δεχεωζόκς στορο» ἀρκροιςν αὐλ κας. Τ ἳ 

674 Ἔιβεν ἐξανῆκε λα] Ἐκ Ἔ ὀδόντων ἐ επύηζεν καὶ ή ὁπλεφίρες άνδεως εἶσ 3 
μα . »» . , ῃ ..ῇ οί». : τ ’ 
Ἔτοι ἐξ αὐτῶν ιῴωτλειφθέντες, Πέλωρ, ἸἘχίων, " Οὐδαίθ», Χθνιθ-, Ὑπείαωο, 

3 Τιμαγέραν, καὶ Κρίων. 
"ρἌως. Ὁ μβὸ 

φις Φητν" ὃὁ ὃ "9 ᾿ρνδροσίων σπερτὲς Αὐτες Φησὶ ΑΦ τὸ, ἀκρλεθίσαν 
1 αυτ 

{οἴσπε, Ππϊπαπι περίαπι ἵπ (α[ρῃς Ρύργεςγᾶ- 
τεπι (ε[επι εἰτατῖ; ἀείπάε, Πες ἰπ Ἠος 
Ῥεβο[ίο, αἰιοί Γαερίας Πε[ιαπίεισα ὃς Ρ/6- 
γεενάεπ αἀρεί]ατὶ , ἵάπᾳμαιι απί ὀῑτετία 
πααϊἀετίπε ἵη εαἆςπι Πἰποτία: Ἠΐς ἱρῆς ἵπ 
Ῥοβο]ΐς αἆ Ῥποεπ. ν. 71, Φερκύδης «Ἄσε- 
ἑλπῶς Ὑ Πολυνείκη, ΦΙσι ϱ βίας, Ελάκθ» 

δὲ ἑκορῖ ὃς. αἆ ν. 162, Νἰοδίάαε πιειπο- 
τηπῖιτ εκ Ρήλγεεγήε κιτ, ες Πεανῖευ 
Γαυεῖοτες ὅς ἀϊνειῆς ἵωῃρπες ποιπίπῖυης, 
Ῥεπίαι6, φμοά τεπ; «οπΏςεῖς, σετίο οο/{11ε, 
Οεάναπῃ Γροξαπιῖα ἰταέταΠο Βόετεογ {επ Ηὶ- 
Ποτίαταπι 1.1το αὐϊπίος ἱπῃρπειῃ Ιωάς ἀδ- 
εετρίαπι Ρατίειπ ποὺῖΐς [ετνανίε αεουτατίΠ! - 
πιπς ροοπί ζ]οά. Φδελοιέιβρε ἵη 5. 111, 
1178. υδῖ, Ρτδεῖετ Ηεἰαπίσωπ οἴίαιυιη. 
1ομΐσα Ρτοίεαπι Ρ/ΙΣγΕΕΥ 42 νέτρα ἀε Οα- 
πιο αρεητίς ὁ 1. ν. ἵπμος Ιοςο ἀοΐε ὅ τ]- 
πιαβτις πεῖτυτ ἵπ Ῥηπίαπίς Ρ. 8416. ο. «4ρο]- 
οήογ. Ρ]εγεεγάεα τε[ρῖεϊι ΒΙΡΙ. ΕΠ1 9 Ρ. 137. 

7 ᾽Αξίς 9] Απρ. Όρά. ρτο ἄξιδ- 91" 
Ἰήπο ποπιμἰ κώέωθ- (αδίεέϊα [ωτι; ὁ }97- 
φᾳ ὀλ-σας. 

Ῥπεωαςς ο, «] Πεβαρχῶ; (οτιαῇο [ωετας 

Γ , - / ) ΣτησιχορΌ» ἐν Εὐρωπεία τί ᾿εξίωᾶν ἐσπτρκέναι τΣς ος 
ὡς 

κ 

{αἱρίππι; οταπι Λας. Οοδἱοῖς εσίτεπιαπῃ δὶ» 
ΒΙορερυς πιυ[ίανοται. Ώυπς εχρ'ενί Ιαοῖ- 
Ρ05; ταῖς ὑτοβιχαις ΡΟΠΙΙΙΤΏ Ρτο ταῖς ἐπὸ 96 
κ... ἀεἴπεθρε, οκ μητρὲ ὁ γωνηθεί ης, ΡΙΟ 
6 µητρὲ ον. γβνηθεί(ης. 

ϱ Ο121:9-] Οπῖβας ἵπ Τεάά. Βιγπεβέ 
τείτταί ἀεδιετας ἵη Γπππι ΙοσΗη α Ρἱεγβθ 
Κἰπαίοηφαςο. Οαίπηιε δραγεί Γπερί[πγε πιθ- 
ΠΙΟΤΑΠΕΗΤ αρμά γειετες. Ο1αε Βὶς Ρταείστεα 
τιπάυπτῦς, ππηῖππε Ρτοίτίτα, Κω]οιέως Ἱ,α- 

πα Εεεῖι αἆ Ῥαμ/απ. Ρ. 719. Χὐόνιὃ- οπῖϊ- 
εκητ ἵη Λας. Ορ. φἲῖ Ρροίξ ποπιεη Ὑπεριωρ 
{καιεπιῖα Πο εκνρει ρετνετίε [οήρία: κα- 
τὰ δὲ τινως ὠαγέρων 2ὸ κιέων. ης πὶς ἀμδίιεε, 
τεξε ἱερίτατ ἵπ Ἐάά,. Τμπαρορας, ϐ εμ]ιιδ 
Τηπουσῖοῖς μοηπημ]ία ἂε ἁραπῖς 6ΠΊΤΙΑΠΙΙΣ 
ἱῃ 5ομοΙ. αἆ Ῥποεπ ν. 162. αἰία ἂε [ϊς- 
ἀεπι ορατῖς (18 (ες Τήπαροτα ΡτΟΕΤΕ 
διερΆαπις Άγα. ἵη Σπάρτη, Τέπιπβογαε ΠΟΠ 
ποπιῖηαιῖ νετυα, ἆπσε {ατα (ο) Ηεἴταδας 
έοτῃ. Τομίως, ταΏε[ορας Ειβαι]ήμς 8 
Φτερήαπο αἲ ΙΙ. Β, ρ. 39322, 5. 

1ο ᾽Αιδοτίω] «4μάτατοπϊς νετρα 9Ἠλθ. 
ἆαπι ας ας το {οϊδευιῖς [εενατιπι Ῥόγάαγὃ 

ὁσἡὰν 



78 ατα 

1” αὖτω ἐν ἔοινίκης Καδμ» στοραδίω οἰκῆσαι. 

., ἐπισπάςία τοῖς εἰκξίω, ἐν Εήδαες 

ΔΑ Τά4Α ο Ἡ 

᾽ὀμείλεκθ» ν τὸ 
Αιονύσιῦ» 3 ἔένθ» 8; ω τας αιτὰς Φη:Η. 

ἔνιοι ὃ παῖδας Καὸμα αὐτὲς Φασὶν, ὁκ Ἀθφίνων γιαμκῶν ο. 1ε Υ αελάρὺν. 
65 1 Παεπλον ὄψιν ] Ὄψιν λ’γά Ὑστὸ ἡ ὁρόσεως τὸ ὀρώμλμον  Ἰγὰν ὥδερα 

ἁπλ: ισως. Τ 

όσ5 μπες ἄκρων ἕρων] Εἰς τω Ὀδφάνειων τῇφ 29. 
θκνέία: τῆς 25. 

3 ἡ ἀντὶ τὰ ἐπίνω. σα δδα. 

ότό Σιδαρέφρων δέ νιν ] τό νν σεὶς τὸ ἔγιν. 

Σδαρέ Φ; . ο Οὗτοι , Φησν. οἱ ἄναφανώτες ἐν 258 ὁμᾶ τῇ πανοτ). αν «δὺς 

ἅμα τῷ Φανίζ αν αλήλες ἐφένόύσας. τὸ ἓν νἰν σπρὸς, Ἰ- όψιν απεδωκε. τοτίαν αὖὐ- 

το) 3 Έπα, οσλίαν» ἔνιν Ἡ ἀναδεβείαν ἐπ 25, ὁ κατ αλνήλων Φθ-, ποέλιν. εἰς 

γώ κατίαεῃιε Ἱ 3 ὄψιν ὅτον λίγέ, τες ανδρος σημιοώφ. 
677 

δούααι 

Έιωιψε ] Ἡνωσε τῇ σέοφιλς 5 τὸ φίλη 24 πρ τὸ ἐξ αὐτῖς ἄνοι- 

69 Ε Εὐηλήις] Ταῖς ὄυκέλως ὧπο ὃ ἡλίά Φωπζομέαως, λαμπᾳοῖς» ἡλιει- 
δέσι. 
(9ο Τ Αἲβ ο. ] ̓ Ανὺ ὃ αρ» ἆλο αἰθὴρν καὶ αλιο ἀἰκθ, Ἡ. 
όδα πρ | Ἔπωφθ- «πλ ηρ ὅτ ὁ Ζεὺς, παφνκιώμθ. τῖς Ἰδου πεέλιν εἰς 

γκωλίκω αντί μετεμέκφως Ἔ, καὶ σὲ ὀλικαλή με ζα. ᾧὦ "Ἔπεεδε, ὃς Ἶς κ Δὺς 
αλνεύλον πσάρχεις» ἐλθὲ δὴ σωτήθκθ» εἲς παρ Θήδως ταῖς ἡμῶν λιταῖς ϱηνενσλο 
οἱ ὃ σὶ ἔκγονοι, καὶ τοὶ ἕξμον 

ό6ρὸ Σε νιν ἔκλονοι ] Ὁ σὺς ἔκγενθ» Καδμθ-, ὃ Ἐπιίφκ., πας Θήξας ἔκτσε», 

τοτῳ τῷ τίπω. ἐν ὦ αἱ φνώνμοι εαν ἄκησαν. δεδέρος ϱὸ. "3 ποὸς Θηέας τῇ Πεισε- 

θέ πο ὅ Διὸς ἀνθκαλνβτηέλς, ὃς Εὐφορλων» 

δελο]. πἆ τν τΙΤ. 13 ὃς Τσεῖπος αἆ ᾖ. 
εοβ]μ. ν. 1996. Γἱο απ]άειη Ραυ σας ρίις ο 
ἶαι ο αλ ης Ρέπάζατὲ: μωρο Φμτὴ, Φυ. 
τω ος Ἡὸ Φουίκη; Ἱ. πώ: Ἴμοι Γο κα, ὤ) σπο 
δω κατελθεο εἰ Θηδας» ἔλω οἵω τὸ συµωµ- 
φ/ες ο σταρ εἶαι Σταρτοὶ ἐλ λλθηων ’ οἱ ὃὃ 

Θηέωιοι τῷ περὶ αὖτων ψευδώς ἵτεατ: ὀγήσα», 
11 δύτῷ ἐκ Φειίέης Κ.δως] ΛΙ οτΏ τσῃ 

(οἱ]επάσπι; αὐτῷ ποῃ Ἱερίωτ ἵπ Αισ. 0ο, 
1 4.9 ο ἴθα (ο αηιυ Αλόροτίων περ. 
σας αὐτὰ Φμσί, Ἀ[ακοληθήσαῆνς ἓ ἐκ ο ες. 

σποράδν οἰκη; ων, δεᾖαη {ετ]ῃΠΠς «ΘΠ- 
{ρο; δω τὸ ἀκολεθ,σμ]]ας αὐτῷ (Κάδμρ, πὶ 
{411οτ, αὐ[οδβηπι) ἐκ Φοίκες σπορ» δὲν οὐσῆ- 

έως εξης {οτιθΠε [εήρηβοι : ᾽Ανθγοτέων 
Ῥπαρτῆς Φισὶ, ὃα τὸ τὲς [ο λησαῆως ἐκ 
Φου ίκης Κάδων σπορώδη, εἰκη) αν. 

43 ᾿Επισπάρύοι] Αἀρο]αιιοπίς. ταιίοποπι 

Αλ. 

οὐ [ζατανεταί Βαγηε/ εἆθπάο διὰ τὸ ἑτεσπΏοτ» 
ΡΤοραΦΑΤΙΗΓΕΙΤΟΤΟΙ Ε1εγβτις ὃς Κίηβ. ἘκΠῖ, 
οί ἱοξίρποπι νεϊιοταιη: ΔΕ. Ου. ᾿Ααβίισι 
8” δὲ διεσ σπάξξοι τ τοῖς εἰν»σι» ον Θ, νονα παν 

1118εἶις ἴ]α ππϊΠί ααἱάσιη αἱῖυπάε Ώου π- 
ποιιίτς ΙΕπιαρἡω; ΡΙΠΕΙΟΓ 6ΕΙΕΤΟΡ. εἶξαιιις 
ἵη δεῥοί. ροϊίοι, 1οά, τἩτς 118. 1, 
αὖοά Ὠίο Πἱοήγῇο, ιτοαἶτας αν, Νοβτο 
Ιοεο. Ουά, ΛΙς. Διοέσιθ» δὲ αὐτὲς το» 
Ἐκιωτικὸν ΦΙσέν, Όιοι εἰ. π. Ἱ. α, Φ, «είετα 

ἀείυτῖ, 
14 Οὗτοι, φ'σὶ] Ῥπυ]ο 8ηϊο ππεπιοταιίι 

Ρτοχίνηα Γυοίαυραπίατ ἵη ΛΙΡ. 0906, Όντο. 
δὲ Φασὶν οἱ ὦ αφ. 

14. τὰς Θέειε 1 Τις Ρυ πίτας {ος Ροῇ- 

επσπω Δες δ τας Θήρας. Φασὶ τῇ Περσιφοινι 

ὑπε τᾶ Δι’ε ἂ' αλαλνπήνρ, αἳ Όμῃς ηποφμε]ο.. 

εστι. 44 ἀικκφλναΊνια. ρτοίιμίετωτς ΕΠ απηὶ- 
Ἠες- 



ΣΙΣ ΤΑΣ ΦΟΙΝΙΣΣΑ, σ6 

ΛΑ ὅπω Θή6, πε σρωμίνω κεῖτα πλοανός. 
τω ῥά ποτε Κρονίδης δώρο πορο Περσεφνείῃ, 
Ἐν χεµέτίω ὅτι πρῶπν ἐτωπόσκαβ ἔμελεν 
Ἀνμφιδὴ επεος αὐδηκλύαίίω κβλύτετρίω. 

γοεφετε» 3 ’ , 

Σῷ σι ἐγίν κΏσαρ. 
ὦ) ὃν τῷ ἐκγόνῳ τὰ, τῷ Καδμῳ, αἱ Οεαὶ Ἀκτέκῖεσιν τὰς Θήδας. Φέγοε ἃ "2 οθ) 
πω δρχίῳ αμάρτημα», ἐκ ἄφχο]ο» ὃ ᾽Αβίώην Εὐκλεδε. µήπω Ἂ μακρῶν 
«ριώζων, πῖς βρᾳχέσι αντὶ µακρᾶν ἐχρῶντ, τῷ Ε ὧὴ ὅ Η. καὸ τό ο αντ ἃ 

ηάπάα ραπΠεπιια ἵπ ζαίι, Ἡ. ἵπ Ὀαδ. 
ν. Τ4. ἅ ε[ΓεΠΙπρίως ἵπ Ὠἰοήογ. δίς. ἳ. 
1, Ρ. 331. ὁρσπ]επηο Ποῖαϊα ρἱεταηε ἴαπι 
ἀεάειαηί αἰῖ; Ροβτεπια δεμτβωπι [ρεξαπε 
ἵη ΘΙοΠ. ν. Θεώρητμο. ἵη ϱιιά νοςᾷ Ρίατα 
ποῖαι Ώμ (απρίς. υΨἱὶ Ώοξί (αανβϊπιος 
ποπ αἰῖρετυπι Εαῤογίονές νεκ[ας; ᾳαοτηπι 
εειτῖο νιραταπς απῖε Βιγπεβµπι: ἐ{γαμετὴν 
ὅτε πῃῶτο ο. Ἡ. Ἀαγπεβης Ροβαῖτ Ἔς γαµε- 
τον ὅ, Πο πουα πηρα ἀεβῄρπατειατς ππατί- 
1108 Γεπ[α5 Ροίοῖ; ἴποιε Γεηῖρῃί γάμέτην. 
δοηϊρΠ(ε {οτε νἰάευίτ Σξιφμοτίοι: Ἐν 
πώ την" ὅτε πρώτο ο,οπωπήσααν 

ἕωελε γπωέτ. ἵβηαες επῖπι πεςὶρῖεραπε 
ἆομᾶ, ὅτα, τὸ πρῶτον ἀνακαλύσίωι) ώστε ὁρα- 
φλιαι τοῦ, ἀνδρά( ο, Ἡτ [οἱ δῖε Εαγβοσγαξίοη, 

15 Περὶ τη ἄρλν α.] δετϊρειιάαπι ατοί- 
1ΤΟΓ; γέγος ἓὲ πε την ἂρ [λχαῖκν γραφ ] 
ἁμοάόξτημα, ΠΙΕΠΙΟΤαί Φομοιίπῇες Ἱηβυτίας τ 
αβχαῖα» Ύραφ», η Ποηιεγί 1, Φ. ν. 127, 
-«4γίορβαπε Οτοπιηηαιἰοῖ (επιροτε Γοεἱριυπι 
{αἱ σκι Φφώγκίι ΓΙ επιοι ἵη Ῥοτρβγγί 
ΟΩααίὲ, Ηδπῃ. 6. νΙΠ11, Ρ. Σ611, ὁ βέλτις ϐ» 
᾽Αρεσεφενης, που], τὸ ὄικε Φφιεηε, δείκνυ- 
(ρ ὧν Εώκῤτομέιον λείποιτὸ ἐκ ὁ πκλωιῶ, 
γραωμιατικής ντ ἐπ τᾶ ὡ:. ΧΝοιι 
αυπι αίμετυπε νἰτὶ Ὠσδϊ, οπὶ ποο Πυὶ 
5 Ποµδη Γάμήετατε {ο ταπό πες Ἠος- {η 
τος ειπίπει δαιαβις, Ἠαης ἵπ υπίν ΕΠΙ 
ἀηαίετίαπι ΕΓυάΐιο ρεταξαης ἱπ Αἀθρμάϊς 
αὰ ποιας ἵη Πεγοδίς / τε. Ια[οήρε Ρ. 519. 
ὃς ἴεαη- οοτήρεης ἵπ' δοο]ΐς ποβτίς: πρὸ 
(υἱραιατ ἐπ; ἄρνο ὃν ρ Αδηη ιν Εὐκλειδα 

- τοῖς βράχι( ἄντι ῥιακεῶ. ἐκρῶντο, τῷ 
Ε., τεοερὶ ΡΙΟ Τ ἀπτὸό Η» τῷ Ο, ἀντὶ- 
σκ ο, Ἐγραφο ἕε, το ὄνµοι, κὴ τα Ι, ὠντὶ 
σῦ ὅμω. Ροῦτεμια οπία πἰππίώπη τερςάς. 

Ὡ, 

Ἰαπε α νη]σαιῖς, ουπι Βαησγίο (οτῖρῃ τὸ 
ὣμων" αρί νμ]παδαϊατ τὸ ὅωψ. ΠΙ]1 ἴπ το- 
Πα υἶς Παῖτ πα ζαίαπ]. Ροπα ια! ἴῆα 
ἴαπι ἀεάίβει Φαπαβτς, [ο. (πππεῃ ὕήμτβις 
Ππθ [ω[ριεῖοπε νἱτῖ οεμοιῖο Εαῖτ υ[ις ὁς 
Ατεβοπι, ΙΤ, ο, ΧΥ11. Ψαἱσείαπι ᾳ1οαηυα 
Ιεξίοπεια, ἔσ᾽ ἄρχοὶ 3- Ε:κλειδς, 

{εηπήπτατ ἠΜαἱεαῖγε ἀξ Ὠ]αίοᾶ. ρ. 169 ὃς 
ελ]. αἲ Τπ[οτῖρι. Φἱρεσιη ρ. 43. δαμσα» 
ἱ εοιτεξίοµεπι αὐρτοδαΠο νῖά ιτ ἔσ. 
δραπ]οιπίας ἀᾳ ΡΙπεί, ὃς Ὁία Ναπ. Ὀ(Π, 
ΣΙ. ῬΡ. 86, ὀμρίιαης (αηθη Ρ. 92, υΙΤΠΠΙ 
Αἱρηαδειαπι Τοηίεασι τοεβρίαπι Γαεπι Α- 
τΏοπῖς αηΏπο 1, ΟΙ. Σεν. εΏ ιΓςηρῖο απιΕ 
Γιο. Ειοίάε Τε ρευΠευ]αῖας οξ- 
Ροπία, πμί ααἰάσπι ριίπαπι νηἱραια |ς- 
αἷο, ἐπ ώρχο]ῶ-, αὐίατάα νἱάδ. 
τμτς ἀεϊπὰο ΓΠΗρίοοτ Πο Ι]απι εοππιποάε 
οοιτῖρὶ Ροβε, τις ἱσραετ: ἕν, ἄεχεπθ» 
᾽Αθήνι(ὴων Εὐκλείδε τοῖ βραχέ{ω ἀμτὶ μιώκρῶν 
ἐχεῶ-το. Ῥτασιετθα Ρτοτεὶ5 ποπ Ρροίαπι ἵπ 
απίπιαπα ἱπάιεστα οεὐο]ῖῖ Γοπἱριοτεπῃ εγιιάἰ- 
τα ὃς απόοιαπὰ 5 νετυῖς πε] [τς 
νιήραια: µήπω Ἑ µακρῶν εὐρμμθω)" Οὐαᾷ 
ππὶϱῖ φαίάειπ τεσξητίοτίς εΏο νἰάευιας ἵπ- 
ἀρέταπι επιωἰθσ]α : Ῥτοτίις ομίπι εοπ(εαῖ 
Πποιας Ἴοησας Η ἅ Ὦ ἁπάμιῃ αητο τερετίας 
οἵους ἵπ Τοπία ια[τραίας ΠΗΠε, ομιῃ. αἰίίς 
ἵα ΑΙρμαξιἩ γετας πιτοβμδϊτας α αἱ [ίγα- 
το δαπίο: Αἴ’ επί αὐίειῃ ατ [1 Ρο αῑφ 
πυαρίῃταϊτα τεεϊρετεητήτ, Ατοιηημι ΕΠος 
εἰ]ε διέάας αμέτοτ εἴε; εαῖας ἰοσᾳ:Π ρίαθ- 
τες δα ”α τα αἱίοξημᾶ δα”. Ρεεῖσς αάπῖ- 
ὑμε ΟΡ τι, ς 1. Μοις ζωγράφος ἱποῖότε 
1η Οἱ. χοττΙ. αποπη 2, δοο]άει Βήτ Άτ- 
επου-Ἀιπερίς Οἱ: σεΙν. εἩ 3. Τὲ σἴδεη" 
{π. Ατεβρπϊς ἀἰΠεπία», {μυ σᾱσ ΠςΑαμοῦῖς-, 

1... ἵΒ 



2ο 

: Ώ. ἔγοαφου ἓν τὸ δμω μ 

5. “κα ἁ ιΑ 

πὅ 1 δήμοι μὴ γοήσαντες καὶ ἔτ κα Ἐ Ἠρχαῖαρ γρος 
φία καὶ δὲ μεζοπλόναι τὸ Ο εἰς τὸ Ωμίλα ̓  ἐσά ρρξαν τὸ αοητὸν 

όδὺ ” Σεέ νιν ἔκλονοι μτσο ] τὸ νὺν «ντ ὦ Ἡ ήν, τητέι πας Θέδας. Προμά- 
3ο Τ029: ὃ αἱ Φούιαται Ἐ Ἰω ἔφησαν. ῃ 
» καὶ Εὐρωπη: αδελφές Φοῖνιξ. ̓  

[ Αλως} ο 

1.6 Αἱο μα 

Σοί νι ἐαγόνῳ ] Γοάφετω, Σῷ 

η ὀκλόνω, “εσαρθ» τῷ Καδρῳ» ἔκτισαν. 
. ἔκγον (Θ». ὅπα ἔκπισιν αὐτλν » ὅτε αἱ θιώλυμοι ὠκήσαντο, 

δούκα Ἱῶς κωτεισοέγειν Καδμε 

3 / / ο ο 
1 ο γονω ας ” 

ςΑ - -- 
ῄ ̓  τῷ σῳ 

Καὶ ἅλως. Σοἱ νυν ἔκγονοιν ον η δ ας 
᾽Απογο(θ» ὁ Καδμον 

ν Ἐταφε, ἐπε] ̓ ΑγΑνορθ” ἐῖν ώς) ὁ 3 πς. 7 κοὶ ἐ[καλέμεθα σε, ὢ Ἔταφε» 
η ὡς Ἰας καὸ Δις δρ ἑθλον. εἰσελ/ε ἃ 3 σωτὸρ εἷς τος θκξας» κα) τοῖς πτεβ. ἡμῶν ἴκθ 

5» ὅταις Ὀληνάον 
ς : 

22 σωζοις αὐτας. 

” μθ». ἔκγνθ», η 

; Ἆ σὸς ἔνγονθ- Καάδαθ» ἔκλσε τες Θήδας, δεν δικαως ον 
Τὸ ἓν ση αυ]κον ἄν ᾧ ἐνικὴ κετει. ἴδϕ εἰπεῖν, Σὶὺς, Κκὰ- 

659 Α. θνώινμεοι | Τὸ ᾷ Αωρλκόν ἐν, ἀντὶ ὃ ᾗ ἡ 5 ὁ ἐσν ὁπν, τὸ Ἆ ἐκ]ίσαντον 

ον ὃ ὠκήμαν. ὡς τὸ 
σα 15 2ιεικΊιτη σνὸς» 

αρ Πιδάρῳ» αντη ὦ ἀερίαν ᾿ 

έν τῆς 209. 

Ἱεροὶν 3 Ὡ Δήμητμο” Ἡ Θ/δίω ὧπεν ὖ Άι τὸ 

εὔκαφτον . Ἡ ἐπειδὴ παντα το ἐκ γῆς Φνέμλια ἵερῷ τῃ 9εῷ . καὶ οἱ σπαρτε) ἔκ 

όσο Διανυμοι Ἆν ποιρόσον α μὸ Κὸς σή γαὶ Περσεφόνη η] 3 Δημήτηρ καὶ Γῆ κα 

λεῖτοη. 2) ἡ ὅτ διο Σσαη ἓν) ἐνέμα] χρώντεῳ. ἑκατέροι 3ὃ Δαμήτνρ καλεῖτοη» 

1η [οηἱσοπάο πονπίπῃ ἑταά[Ἱστῖπε; πες µῃθ- 
11οΓαΓὰτ ἴαιπεὮ, απὶ ποπ ρο/αητ Μαρίήτα- 
ταπι Ρο[ί αηππ Βγέρία! ατα]ειας αἲ πάσο 
νθιαῖῃ. νἰάετειατ, αἰσά Πίο ποῦις ια άἱαἷε 
δελοἰία[χα. 

16 Διὼ τὴ; Φοίνικα Ἰ. κατεισάγει ] Μοη- 

ἀο[α τεριας[οπίαν{: [ερίας τοηαίτιε, Αφ 
τὸ 1 Φορικα τσ ες τὸ λες χατό Υ1’ νει 

Μὶς βμηΐίε αἰἀρίαµι, Μος άδελφος Ροβταπχ 
το [ορια Ιοδίοπε ὤδελφο;. 

17 Καὶ ἐν. ] Γιεροβιπ), ἃ πιος γύε- 

2λο υὈἱ 0οἀ, Αιζ. κατεκαλέμοέθο 
φ9:θλιον, 

18 Οµακτίτ: σνλε] ἃου Ἱερίτιτ Πναά ἵπ 
οὐῖς Γἐπααγῖ 4ααε Εαρετίηε. Ίπ 144, 5ς]ο 
Ἡοτιη [οἱθεῦαιασς ὦ, το ὀρυντῇ τᾶ συὺε, π. 
π. ὦ. τ. ᾠεισίκα, ᾖαγμε[ις εσΏἰδιιἰε ἐρυκτί- 
τη ἐρειοίκν. ὈΟρικτίτις Ὠίπεο ἀιιάμπι 
ωΐε τευερι ἵπ Η, δε. Τηεί Ι.. 6. 
11, Ῥ. 1461. Α. ]ισταια γη]μαῖαε νοςί ἵη- 
Ατίαι οι Δι. Οοἀ. εχβίωζηδ: ολ τὰ 
ἐμνκτλσό συ ορι Πυδόρῳ, ἀτε, τὰ οί εἶκεν 

ο  π 

Έοτ[ΙΏ ἐρεσίσικὴ Ῥοιιιθτας θε]οίαβες, απῖις 
Γοὔυς Πάθ πιεπιπιτο ετθάίτατ Ρὐπάακις 
ομεκ]έτη σνός" Π ἀῑ[οηιίτε Ιεοί, ΕΠΙ 
οημἱάσπι ἨατίοΙογ απιη μίας ἀθά{[[» ἐρερκοί- 
τὰ συ ὈΟμικοίτης ἕ Όμσκ»9- 1481ῃ - 
ροἱβοσηε» οιάο πιο Ιπαπαπῖ οπἱρίρθ, νου. 
οο νοιοτὶ Κέω, ΊΜΕΠΙΟΤΑΙ Ι1οπιεγης Φῆρας 
ὀρεσκῶςς ἵπ Η, Α. α6δ. Εε[γελίμε: Όμς- 
κάοι ον ὀρεσιοίκοις ἡ ἐρεσικοίταιο, Π ετρῤκοῖ]ο» 
εμας εὐνδω οἰπωμίας ᾖΠοαμ ἀῑκίε ἵπ ονο, 
1. ]γα [ο. αγ εὐνως ἕς κοιτας ΝΕΙΕΤε5 110- 
οἵε, τοσεπίῖοτες 6Ταεςί κειταῖα νΟςΩΤΙΠΕ, 
Ετιλαιίο τείτε ἃἆ Ἡ. Ο, Ρ. 1938, 5ο. ΕοΙμθ-- 
Γ1ειιπι Ορεσκῷθ». αὉ αἰιὶς εεἰαπι αάβΙΡίτΗΙη». 
ἵπ Ὀρισκαθ» εοτίριετεο Τιασίει: ΠΙ. δα, 
ραπΏριπί αἲ (α]μπ. Ὦ- 9 Ὠίαη, ν. 86 
Ἱ τοσίεογαπ] [οσα ἀεβσυανίτ ρ. 180 γε. 
Οασοῖς ἱπαιάϊταια νοσεπι οΟΓΠηΧΙΙ ἔμιορεσ-- 
κόψ, ομασι τεβίτμιαπι νο]μῖε ἱπ διυκὲ- 
Ρίάΐς 6γε]ορο ν.σἡ6δ, Ὡς ἔκπλεώς γε δαιτὰς. 
ἡμεροσκός. ο απ η η εταί ιπεηάκ!]ςς 

ὋὩς ακαλιώ: 1: ἆπιτος σα ὀρισκός.. 

ταν 



ΕΣ λαο πο ΑΣ. 

ντο ο 

»Ἡ 
ο» Φε. τὰς Θκζας ἔκ]εν ἐνταῦθα. ἔνθα ἡ Πεσεφένη κοὶ καὶ Δημήτηρ, αἱ 

δι 

μὸ πρεκθντέροι, καὶ 3 νεωτέρφ. Ὁ λἐγθ- πιώτο» ' ὁσὲς ἔκγονβ», ὦ Ἔπινι 
΄ ε 

Δάνυμοι 

ο οεαὶ. ᾠκηιαν' τὸ } κτίαι ἁντ ὃ οἰκῆπῳ λέγειν. 
ἡ Διώνυμοι «εαὶ ] Διώνύμες λέγά τὰς ες, ἡ Ἅ] τὸ ἑκάσα δύο ὀνόματο εἶναι, 

τόν τε Δήμητρας, καὶ Γῆν καλλία πέν τε Περσεφόνίω, καὶ Κάρίω" ἢ ἐπειδὴ δύο 
ὧπεν, καὶ δύο ἐνδματα εἶχον. Ἡ ἓν Περσεφόνίω παντων ἄνασσαν καλεῖ" ἃ 3 Δημη» 
τραν πάντων τροφέν Ί 

602 Ἡ Πάντων ἄνασσω ] Δια τὸ παντος ἀνθρώπνς εἰς ὤδα Φοιτῶν. } 
: 608 ον ον, Πνροφέρης θεές] Τάτο σέ)ὲ τὸ ὤνω ληπτίον ' τατίςιν ὦ Ἔπαφε, πέμπε 

- -- - } 5 , ῃ . 

ϱ» Ἱυροφέρες οεας, ίση τῇ γῇ. Πνροφέρες Ἀ εἶπε Δήμητραν κο) Κάρω., ἐπειδὴ 
ον ἀφλνχίαν αὐτοῖς γνοντῳ» 
ο» ποις ζωΐω. ἡ τας Σιποφέρες λέγά ἔπι Ἠ τανπν. 

ὅ ϕ . .. ἐμφανοφε Ἑ ἐω Ἡ καρπῶν πῖς ἀνθρώ - 
12 

6ο Τ Γυρθέρες] Γυρφέρες κωλῖ» ἐπειδὴ ἐν νυκτὶ γενομρων Ἡ µυσηρζων οἱ µνή- 
μδμοι πῦρ ἔφερον. δεν καὶ ταντος πυφόρες εὐκδνιζσν. ἢ Πυμοφόρως, πες παρεχέσεφ 
ἃ οτε εἰ } καὴ µένη Δημήτνρ πτρέθρὲν, αλλά καὺ µετ αντῆς κοὶ ποαύτίω σιά- 
λαδεν. 

όθ5 ., ᾽Αμιύαι  τᾷδε γά ] Βνῤησι τῆδε χώρα ἤ ἔτως, αἰντὶ ἆ ὠἀμύνεε ας 
νι” 15. .-. - « ; « -”- . / ’ ἃ . -- 

» Χο Θσκυδλης, αξιστω πεῖς ὁωοίως ως αμινεῦ. Τετεςν οἴδο 6 χωρ/ σεν 

3 θεαῖς, Ἡ χαρῶν, εἰ ὄνεεγετέσείιν αὐτίω. Τροφςῖ) καὶ, ᾽Αμιύετ Ἀ ο 3 »τ χαρα», εἰ ὀσεργετήσείᾳ» αντ . Γοσφς) καὶ, µ -. ο ᾖ 2 
5» ὁ ἔφν ἵκανή ἐων καὶ πίλις ἀμεψασᾶς Ἰ 6- εεγεσίαις. 

πτη ολγπὲς [τωπ Γετίμαε [αμγ. σο]]αὶ νοτ- 
Μις ἵπ Ογεῖορε 948. 415, 518, εοττεζῖο- 
Ῥεπι αἀῃγπιαβθυπί. 

19 Ἡ ἕ πρεσεστέρα, ἡ ὃ, ».] Ἠπες οταπὶ 
ειῖαπῃ ἵπ Τεό4, Ο πἱἀα μία ασοε[ῖι αἲ νηῖσατα» 
Οοόεκ Πιυπηπβτανίε Δις. ΤΠ [εῖρια ἰ6- 
έοπο ϱ){ ποναϊµΠῃ, ΜΠ φὐθά κτίσαι Ρο- 
{ΙθΓΙΤΠ ΡΙΟ κτῖσαι, ὃς ὤκησαν Ρτο ὤκισ' " 
νωρίς απις εἰ ὁραυηθηιη αἲ (αἰ(π, Ἡ. 
ἢρ (ΕΥ. ν. 111. ἅ αἰῑοῖ. 

.ο το Φος» ἐμωφαύοιτες ] οοΤΙΡΘΠ. 

ἁυσιῃ: τῇ φωτὲς ἑωφκίνοιθ» τὴ» ------- ζωή», 
{ος πμ Εαῑε αἰίας Πῖς εσρ]ετα ἱάευιηας ὦ 
ἜἜτσαφε .. τετ. ᾱ. 9. β. « ”ῤλσαι. Ν 

αἱ Θσκνίίλα:, ἄξιέτω] ΜΓ Θ. ἔξατω 
χ. ο, ].οουις Τήπεγ ἱαἷς εσί[αξ τ. 1, ς. 
ΧΙΤΤ. ἱπ]εῖος ὧε απο ουμἷα ραµσα ἀϊεεπάα 
{ιπε, αρἲς ΠΟΠ νμ!σατο νοιστίς 6ταπηπηαιἰοῖ 
Ξελο[ῖοη» ο 6οά,. ρειτυπ Λας. επεηόα- 
τἴας Πο νῖάρίατ [εἱδευάμη : Αμόιας τάδε ο β ας Ξ τν νια 
Ἠ5] Βοηθζαι τἍδε τὴ χώ»-», Ἡ ὅτως... ννν 
. ΄ . ας νο κ ΝΝ ΄ 
«τι τό ἀμείρε), ὡς ὶ Έκυδίο1ς Γρή- 

ο.) κ, ᾽Αμύώιε) δὲ γῶ: ὃ ἐσιν, ἱκατή ἴξιν ἡ 
Φάλυ ἁμωώκῶς ταῖς εὐεςγεσαις, ------ Τμ 

Σώψ 
εγαἰάπε Ίοεας ηαῖα ῥτοροπιούππι ππίσις εῇ. 
ἵη Γιο Εθυετε. ( δεβοὶ. Τηµεγά. ῥ. 3, σι 
μόκθ» δε [1., µιόνον δε] Θεκυδίῶμ οιταῦθα κής 
χρη}) τῇ ονα2λαγή λεξεως,) Πίως α «4ο, 
22419 Οταπιηαιῖσο Εαις ρτοίαιυς, δί κκ. 
φις λεξεις ΤπΙΕτργειαθατάτ: εκ Ἶος ησπτε 
Ρο ΟΙοἱε ο ρειῖτα βι[ρίσος Ἠαες Σα 
ἵπ Ἡ. Ε, Ρ. 414, 3 Φιαὶν ὁ Γμειομιατικὸς 
᾽Αρισοφάτης, το ᾽Αμυ ες -- τεθενς : ρα τής ο σ «τι Ψλὸ τς ἁμιιύσατς ἀπιᾶν, ὃὶ Φ:ρή ῆσην 
σκ τε Α.κμᾶ Θ» τὸ, Οὖ } τ.ρθύρες τόντΏ» 
κόρο» ὡς ἁ ος ζζηγπείπη }0/Ἴμης ο» 
πατε, δν βη:Εἴη ἀἰζεγε πιωηετῖς ΠΟΠ βαῖρ- 
τας πεας ῥΡηταπ) ὸ - Ἑ Θήκνλῤα τὸς 
ὠξιέτω τοῖς ὁώσίοις ἔμας ἀμνένες, Ετος» 
14ο πόση Ίρποια, Η. διερ]επως οι ρῖτ 
ὰΡε[. 1, 6. Ἔ. 1. Ῥ. 104, ο. Ερτερίοαν 
ε Τμεκίεο ΜΗ, τοῖαή εχῃίροι ἂκνη, ᾖ{0)2. 
ΜεΓαἱεοπίμε ἵπ Βἱροιη, Οοἴβίη, ϱ. 211. 
οαὔαπι θιίὅας ἵῃ ο Γ,εχίςσοιι (απεξτὶρῆςς 
ἹΠίπς θυ]όαο τεβίεαὶ Ροιοσίε; κορίως ἐπὶ 
προκδικομυένα τάοσε(1ν οἱ Ῥότομε τὸ ᾽Αμωνα ἰχ. 

Ἠϊποα Ῥταειετεα ἀῑοίπιις, ο ναιοτῖους ζ- 
Σ.ολΙάεπῃ φυοςυς Υθυυπῃ Ασώαςς ἵπ εω. 

νομος σαι 



Ξ 

Φ» κ κ ολ τα 

κοή ο] Δᾶ ανν ὅτι, ὃ χο ἀδο]θ-, ἔσω Ιῷ ἑ Ἐπικλῆν. τῦ Ἀ ἔξεσν οἳ- 
ης, Ὁππτοχθεὶς καλέσ ο Κρέονός, 

4 Χώ | Χαρῶ. τὸ δέχρι, οἷον ασγῦσον ὗδαρ πόδε σὺ ἀῃεῖον χωρᾶ, αφ ξ χώ- 
ὃς, ὁ ἀδθν κα) ἐλοίδερία. κο Ἔλκωραν, τὸ ἐνδέχεοθχ. 33 Χωώ και τὸ ἔρχο- 
αχ. αφ ἕ Σν]κωρα, ὅταν ἔκων Ὑστολύω πα, κοὺ Παροκορῶ, ταν ἄκων δοπολύς, 
κ Πρχωρς ενεὶ ἃ πεοσκί, σοὴ Ἄνπχωμ, ἀντὶ ὁ ἐπανθορες, καὶ Ατχω- 

ρ. ὠτὶξ ο ντε» κοὺ άποχωρα» ἀῑιτὶ ὃ «οπσεξίαετν. ε 
όν υ9 ἳ Οἰκεῖα καὶ κρά } Τντέςν ἐμς [Πλ] ὸ κφινα χθονὴςν ὅ γην κοὸ ὁμα 

2 ατίσης ᾗὃ δε. Αττάς 8 δμυνὸ παῦτο νορῖοθς λέγαισα Ἁ ών βελάμαᾷ ζλίφ 
ἐμᾶ. ὁ ἐόπ ἐγὼ αὐτοὶ ἴδίως σωυεξέλά {ων ἡ ᾖ διότι κοιῶς αὐτοὶ ἡ γ σώεδελάζω, 

ἡ δύτ ἔπρθ- αὐτε «Θὶ αὐτς ὁμε πάσης σιωεδελόίζω, ἡ ἡ αὐτὴ αἙὶ ἑκωτῆς, Ἐ 
ζοο Σνμδαλᾶν Ἰ Ἀνλάθοκαῖς , καὺ ρέσέοφοὴ βελάς. 
7οι ἓ Δορς πάξιν ] Πολέμε κο ἐτκόυ. 
702 Τ Καὶ πί πεδᾶν ] ̓Ανπερέφως λέγε 5 «τὶ ξ ἐλόθθεροῖ τὲς σὲς πόδας 
μα οἱ πεδες Ἡ ἐδέοντὸ Ὁ ἐλάθερλας, κφὶ ὃτι τότων ἁρίζ καὶ ἐλάθερίο κ 

ος ὅτη ὅ, µέχβον, Ἰ 
ον "Ἔνδεεις λμλανὰν ] Ἓλθων εἰς λόγνν τῷ Πολιωείκή » πολ εὗρον ἀπελεῖς 
φας ας Ἀλὰς ἡμῶν Β ὕτως" πολὺ λειεμένας ποὶς συμενλοὶς εἰς τὸ Ἰημέοῦί, δοκῶν 
Ἀίφλω Γεοῦς φεὶς Πολωνείκίω " ὥσε πολείπε) πολεμεῖν. 

ζοο 3 Σιυήφω ] νο ἕτερον ἑτίω, κφὺ σιωαάφτω ἐγώ τοι Ἰγὰν ἑνααν 
84δὸ λί έτη! ἐντυυθω. 

7ιο τν ΜΗ Θήέας νὰ Τεατων καταρποφί) παγν ῥάσίω ἡγείθρν καὶ ολάον 
οὐ ὃς ποινστιν ὁ ή πεύτας πρλιρκηση μν 

ζά12 ᾽αἈ. εἰς 3ες] Εσιν διμοιον τὰ παρ Ομήρων 

Αλ νύ πα κοὶ πεῖτω Οεῶν ἐν γάνασι κεῖπε,. 
Εαν 

Α΄ ήτο μδὺ τω ταῦτα µετεφεσασέμεσέν χφὶ πώθις. 
στ4 Τα πιῖα | Πεεισσὲν 5 Τα 3 
715 "Εκ ας αἰχμαλω]ῷ ] "Πως κατασκεπῷ- 31 πενιφθεὶς» Βυκτὲς ληφθιής, 

τα” 

θεπι υΓατρα(ο αρίαια, απο Ῥο[μστατ Π]αά 
«ἄἴσπαι, ΡΤΟ χ-ριτας ὁκοθιζόκιν Εταθίαπι 

«νωτε. Έα 7 ἠμιογάϊάεἷς τεξτυς, βάαεο 
εἶαῖα. οωητυ ο «πίλολείς τοιὺα 6 
Ρτοὺ]ειπ. δείς. ΧΧχικ. Ρ. σο6». ν. 6, νε 
ταπι [εταομίς εἰεπαπίίας πηῖπυς μάΊοῇ ππα 
Ῥι]οίορῃαπι ποπ αἀπίραμε ἵα εω]ϊσμς 
Οταμιαμιςοῖ, ΡΠαἱαμώς Ίσσα ΣΕΜΕΡΙΟ 
5ο τε[ή (γηζζαπι]α. 
0 ο μάς. ὁεδαι ] Α Ῥατηε[ίο νυ]- 

ρᾳῖς ε αὐγὶψ. μαθς Ἱητετίετα {πι 6 
1ο. ο, εν «19 ἀπίιεερς ἐζαασ[έρί 

σπσασε Ἱερεραίατ, οὐίας Ίοσο Ῥατος. Ρτᾶς- 
Όσιο Ἀἰππέις αἰποϊαται ἵπδτω σμέφή, 

53 Η ταύτα: πολ.] Ἠπες ᾳἩοηῦε ΠΠαΤΡΟ 
ρταςυ με Οοαϊεῖς Τ.ειά. δορμεπεὶ 
1οῖα Ρτοἰα[ος ον νετίας Κτη ο. ομῖ 
Πιοππεταξ ή Ο. ου ἃ Π. Α, τὰς. 
εσωῖπΙ ΡΤίΟΓ, 3 γην Ἡ Αῑιήςν 5 ὐα1ή» 
ὀδτέπὶ εσοϊἀστῖε», οἶως Ιαξῖο πιοηεβα ν α]- 
δαία, ΑἈ΄ ὅτει ᾷ ταύτα θεῶν ὁ. Ὑ. Χ. Π- 
αμ οἷσς ἵη ἔνάά. Ε1οπεγὶ Γβομσός, 
4 Πεμφδες, ». λεφθιίς.] 1.εδίοπεπι Απ- 

φήζαπαπι τεσερῖ: Ἠαδς ται ντήδαϊα, ὤως 
κ. 

κο στ------ 
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ών, Τ Μόλον πεοαξ ] Ἐπειδηπευ σον εἶ, ποῖσαν Ἡ πόλιω ὄμελον οὗ πολέμο: 
σουτ όλ λάχνςν α΄ εἰς μάνας τε πύργος τος πυύλας ἐχονίσον, αλ] τίτο. πάσαν 

Ἡ πελιν εἰτών, ἔπνγαγε τὸ πύργας, δηλῶν ὃ ὅπες ἔφίω., ἔαπ 3 κβόλν κ µόρθ». } 

71 Ὅσλοι ἑλίζειν ] Πολιορήσειν. 
{ Ἅλως, περαξ ἑλζεν, αντ 5 αθνελίξον ἆγεν πνκλὠστῳ., { 
γιο Ἐξοισίον ] αιά[κη τῇ πλ ἐξινε]κάν ὅσλοα. "Άλλως. Οὐκῶν δέον κοὶ τοῖς 

θίος ἐξενε[κεῖν ἆσλα, καὶ αν Ὀρυτί γε. .. 

ξ "Αλλως λ 4.9 ἐφ τή πυλϕ Ἐ Καλμείων ἐξοίσιν ὅσλο . ὧνπ ὃ ὠσλι- 

μένες ἄνδροι ο ὃ ο νά. 

74ο Μών νεχζων ] Ἐμωτημα]ωκᾶς αἰναγνωςεον. αὖχε ἐᾷ 3 αὐτὶν ἐξελθόν. 
σου η Ὡς μαχλμόννς] Πο πὸ σιμαυέμλνον απέδωκεν΄ ἔξοστον ον εἰπὼν ς οωαξι 

ἁσπούξω(ων ὡς μαχεμενς. ἐπεὶ 2. ς] ἑσλα τες ὠτ) σμέννς ἄνδρος ἐδύλν. 
τ2) 3 Ἐγδφ ἡ Οἶσνει ἐγὼ Σ ψηφίσω ἐκείνες» τὰς ὀντως Ὡ)ροισεῖς « ο” λόγαις κ 

ὃν ἔρος. 
794. Ἔχὰ σν) ]κον | ο ἔςον» ὀσολγφεις ἔχφ ο) πεῖς ή πνὸς ἢ τὰ λλ- 

γ9- Ἑλίάωνν πὲ Ἐλλίιωικὴν δΎ8», ἵνα αλεοναζη ἡ ο 

/ { "Εχφ τίν δίκον] Μελαλοπρεπεέίαν, μέγθθ» ἰύθ». Τ 
7ρό6 Τ Πέιν ] Δείμβιο, 
σο7 Ἱ Ὡς ἕ. καθξω |. Αείπό. τὸ γνωσνε, Ἶ 
σοσ ὥλως. 9 Και δὴ αὶ καθέω Ἡ ερντὸν εἴσω πειχέων. 

798 ., τὸ νικῶν ἐαὶ πᾶν αἰδιλία Ἱ. Ἐν παεζε τὸ νικῷν Ἰίνεται 6 θκλήκς δεν 
. ἐκεῖν(θ» Φεσῖνν Εἰ ἂν ὄυξελίω ἐπὶ τὸ νκῶν, . « « ἕτερων µέρδον µετέλθω γὔνα. 

. Άλως. Τὸ κεφαλαήν ἔςι τὸ νικῶν παῤέζεις ἔνι « καθέζεις πιο, .. Τὸ ΗΧᾷΡ 
.». σκέπηρν, αλ κ πσῦτεν τὸ νικῶν ἐν δωυσμφ ὅπν ἐν σιωίοί 

7028 } Καὶ µίώ πὸνωάν ] Ὢς Ὁ δμύαµιν ἡὁ νίκη; καὶ Ἡ ἐμέργειαν σὔτι ἀλό τε 
εἶαι, ἡ ὄυθελίων αὐτόχρημω. 
8 ος Εἰ ννετὸ αὐποῖς | τό Άιιπ τὸ αιεσεθο ἐ ωτή μα ]ηιὸς δε ἐσν ὁ λά: 

ο 8” εἰ νυλτὺς αὐοῖς ἐπιλέωμδο, αβιῤμησονεθω, Ἴνα ἐξ. ἐνίδµας αντὰο λά- 
99 ἑωμζω» ον 

ρα α Εἶτες σφαλτε] Εἰ ϱν Σὸ σφαλής ῃ γραφεις, κὠτ᾽ ἐκώτι(ω εἴπνς, εἷν» 
ἐπιή με ἔλωτῶς .ὢ Ἔπεωκλες» σι ἄρμ δίον ἐ ἐ-ν ὀμτὸε σος λεν αν τες» αντρωτῶ 

.ἳ καὶ αὐτὶς, ἐὰν σφαλὲς τὰ κ 3 τ νυκῶς πλιήμα]ζδ-, σαθ: ἴση' δείρο πτέλιν. τατίσα 

δινατὸν ἔσ σεν 37Ἀπττιχένη ὃ κατ οπεεωών ἔργα] ο. κο τνθν γε μμ Ὁ 
πέλω., κάὶ σωθἰζαι, αν ον ιππὸ Ὁ υυκτὲς ἐμπεθούίώαι, εἰ 3 ὁιφθείγη. «5 ἑτω 

κατ 

»» ε ληφθεςν νόκτιωρ καλες, Βετθί «σης 148, οπή Πα ΙπιΕῃ ἵπ Πα ἀιπς, νἱεῖης 
Ρρουῖς, ὦ .. σοελεὶςς τύκταρ λαφθεές, ραταρίιγαῇ ἱρεοι(ετεῦῖς 

ος Τὸ κ γω. εὐδκοένε] Μής ἐ παιτῃ τᾶ α7 ᾽Αποτοχόντι ] Ῥοβιπ ρτο ἁπιτνχώ- 
«.. - κῶρ γέ εἰκλίας" πεί[εῖο πη]π [ίίειασα στ, 
ἀθθως. αὐεουυίής. απ. 58 Οὕτο ] Εἰεξί νοςε Ππρεβηα, Πο 18 

46 Αωώκά τὸ σις.] Ίἶαες ιηίωπω εταπι η βΕ{εημεμία. κατ απ.ῤε (ο ουν’ εὐκφω 
τον 



δη ανα ο 

ἆάτ' ὃσ φαν. ἔτω σιωεφον πες πολεµίος ὃν νικῖα ὸ εω/άση πάλιν δεῖίρο, εφαλες 
κατ ἐκὲ εἶνον ἐλπιλῦ-. τ 
715 “Ίαν. Φέή νὺξ ] Ἑκατέιῳ μᾗο Σολτεύβαῖε θλσης ἔμτεδίζὴ τὸ ἡ) νυκτὸς σκό- 

τθ-᾽ ποῖς μδοτι σγόριπθε ὐκοιθ» Ώλέον ἢ συρχἠ σεὺς νίκίω 3» τὸ ὄστρεπιαβς. Ἡ 
ἔτως. καὶ ποῖς ὁλαχ» καὶ πῖς θπχ χβιρόμδκοις, ἴσον παρέχέ ἡ νυξ ἔμπεδιον. τοῖς 

3 πολ" «η/οτέροις Ἀ κω χαςζὈ. 

σ14 Ἴνδυ, χῆσῳ ] Ἡ ἐν ονή Ὁ κατά. ὁ ἃ ντου δυρυχζσαη πνα κ τὸ σκθ- 

.  ιυκτὸς χαλετον ἐσιν, 33 κοὶ ὌὍμηρθ., Ἐν 3 Φα κα) ἔλεοςον. 
15 Τ Α΄ αμφὶ δεῖπνον | Αλ μὴ νυκτὸς ος σερσθκἍλειν αὐτῖς ἑάσως 

6, ὄνπέρα 3 πέλθµον αὐποῖς σιωώφω. 

σε7 Εχθὺς γέ τοι] Ίξτο Φησν, ὡς σανηθεμλνθ» ποὺ πανῶνν Σἱ καὶ δεῖ ἔξαιφ- 
μή; Ὀλπβεοῦς, μήπως τροπῆς Ἰλνομεένης καθ -”- περῶν } πεταμὸν βαίω ὄντα 

διωησοµεία. Δίκη 9 ποτο μὸς ὁμωνυρθ» τῇ κῄώνην βαθὺς. πλατό». 
2» "Αλ ως Οὐκ ἔστν ἡμῖν 6 χεβς ἀναχωρῆσι «9 ἓ Δίρκης, ἔσης βαθείας» καὶ 

ο. μάνσα ἐπειγομένοις, ἆλιὰ δύσκρλον. ὡ 

ἳ Βαθυς γε τει Δι οκαῖὃ- ] γεν» εἴ εθὴ μὴ παντελᾶς νκήσω, αλα πολ 1ε αὖ- 

ιῶ Ἀστλίσω  θήπχειρήσαντες Ἀ Φφάγεν ἔχ οἷοί τε ἔπντωι Δίρκίω περῶν, τὸ πελὺ: 

) ζλα]θ» ο - εἴόν ἓν πᾶς πο ἂν ἴδην ας οὔκ ὀλίοι πεπνίξοντει τῶπε 
νύκτα εἶναι. τῷ πε ο σπεδῖς καὶ ασκόπως Ἡ πέρον πηεῖο, ἃ µέγιπε σφίσιν ἔτι 
ἑιωλκαζς 

749“ Άπαν και ] ́ἅπαν ὁούτερον καὶ χεῖρονι 33 ὁ νἒς' πᾶν ἐτιὸν μὴ Φυλατ- 
τἆμλνον ὅ Φυλατοωέν” ἀκρλθῶς και ἔστν. 

πι πΣ Φνλαασεοᾶ ] Ἠλον ἁπαν ἐλα ον σεὺς τὸ Φνλα Γεοδγ 9 καὺ μὴ κι» 
δω σεν . καὶ αὐτὸς τετ µέγον, ὅπως μὴ κινδαυόνσης, πηρῶν πᾶσιν Ὀσπχείρ 
σε]μαΏν Ἰ 

741 Τί δητο δρο(ω] Αλανακτῶν δναερφήϕ » ἐπεὶ παντο, ὁσε εἶπενν ἄπε' Ὀοκίμα (εν 
ση9 3 Τετ] Ανη γη σανηήθες 32 Τρε γικοῖς χρποῦς ἑθασικῷ αἲ η ὦππ- 

φακίακξ, ὡς κο ἐν ἆλιοις Οὗτό-» 
--- ὧρ 

σοῖς 5. ε. ». ἅς. ---- σβαλες ἡ κατ ἐκί- ἐπ. εκ Αιρ. Οοὰ, νυ]ραίππι »ὃ α [οἰοίο 
εν ἐλπίδὃ», Ῥτο[εξπῃ, νἰεῖπα μΙΠΗς αἰιεπάευῖς. ------ 

99 Το εὐτρεπί ] Ῥαταϊωη ε[Τες Ώς τδ- 
Ρο/αἱ Ρίο, τὸ α τρἍαοκ" ἀῑ[ῃείιε Παῖ[οι 
Ηἴαπι ετυειε ΙεξΗΙΟΠεΠι», ΠΠ (οἆ. ρταεδηῖς. 
{οι Αισηβαπιις το εὔτρεπίζεςς» Ἠμῖμς αμσί- 
11ο Ιἴτοταιπ Ραμίο αηίς Γα{ει]ἱ ποσίαηι ενο, 
οὐ "ρσεπη ελεμιετοις, 

3ο Καὶ Ὅμηρθ-] ΙΙ. Ε, 64”. νε ἆς- 
Πρηαιαε υἷς, 1). ομἱ Ὠβες ες Αι. Ο0οά. 
(παπι ἀεεταηί ἵπ Βάά. ) Δ4ϊθείτς Πε εχΏῖ- 
Ῥεπίς Ριεοςά Πτα: ὁ 2ὲ τες ἑνγυχῆσαι κὠ- 
τὰ τὸ ο εὐῷ.ένες κ έφιες δεινό, 

δι Καὶ ὃς] Θοτρεπάωη, ε δὲ ἐξαίφιης 

Τη τἱς, αμαθ μπα ΑοεείΤετµηῖ αἆ νη!σαα, 
Ῥοῦιπι ὀ μάλικα ἐπεγομέοις, υὈἱ ΜΙ. ὁ 
μιά ισα ἐπειγομέν, 

3» Ὁ ρἒς] δὶε 0οἀ, Ας. ὁ - πᾶν ὁ. 
τιν Φυλατοωενν τᾶ Φνλάν κιν ἄκμιρῶς χεῖρόν 
ἔσιν. ο δέ, Φλατ] σωντόν πᾶν 1 ὁτιξν Φυ. 
λατ]ό . . . ἀσθενέσερον τό Φυλάτ]εος καλῶς, - 

83 Τραγι οἲς ] Μ{. Ι.οἷἁ, τύτος" ϱ οσο 

δεπο]ίοπ ρτοαϊϊτ ειεπάαιίης, ο ἀαπι ἀειίςς 
ται ο Μ{. Οαπιαῦτίρ. Βαγπε/. Ηὶς μιοτ ἵπ 
αἀποταιῖς αἆ Ῥηοεπ. ν. 93, μδὶ νετὺᾶ ΡΙΟ- 
αωε εἰταῖᾶ, 

33 
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------- ὦς ἂν προξερθνήσω σἱθονς 
Ἠή πο πελιτῶν ἐν τοθῳ Φανταίζετνι. 

Καὶ περ Ὁμήρων ἵνα ἔἴδομλν ἄμφο, ἄν  εἰδῶμλυ. 4 
' Σεφωτρα | Ων εὖπν. Έ 
744 1 Ἐατ' ὤνθρας ]. ̓Ακέσες ἐξαίφνης ἑστικ ἄνδρας Εποκλῆς οὐ ὀνόησε σρφ- 

τογὲς ., 2εραπεία συχνὸ σεὺς αώτὲς ἔχονας. ὤλἈ' ἁπλῶς ἑπτο ἄνδρας αῤνκς νὰ 

 τᾶτο Φιῆ ὡς Ἔ ἑτο το σθἐν(Θ- βραχν. τῶτο: 3 3 ἔπτιθεν σᾶν, ἄναφόμλωθ» ακσσῳ 

ππνῶ; } λόγον Κμοθ»» αλ’ ἐν ορχΗ τᾶτν ὠπππεμων. [ 
[ Αὐτοῖς | Τοῖς λογείοις. ᾖι 

745 το κος Καὶ σευρετέχθα!; καὶ στοκ) ο - κ, μδο ἐσι ας ἔπως σιωτο πε πὸ 3 Φεοσετοέχθαι σεὺς τὸ ὁππισθεν, Φφασ, Ἀστηδε- 

δομόων ξ Ἐποκλέεε λόγε., ες ὃ 
Ζ4ό6ό ΑΔ; χων ] Τα[ματων 

ἃὅ Κρο]Φ». { 

747 ᾽Απιρίαν Ὢ ] οὐ μιᾶ, Φησν, ἕως εἰς Ἀσπερλων νι ἀμηχανίαν πέσω. 
749 η Αόχων ὃν] Τα: μάτων ἀνάκσειν ἅκασην . ἢ μόνη ων ἑωυτᾶ λό; πμ 

σα ἄνα αδειν 5 ἔγὰν ἕκασον , ποφτηγν ο) αὐτὸν Φεραπείων ἔχειν, ἡ πάνῶς ἡμᾶ 
{ωωμδύκο ἄρχειν παντὸς «οατὸ καὶ κ μεμεελσμλη. 

740. Ἀέχων οἰνάίνσει | ὃν Πότερ, Φησὶν. ἕττο ἄνθρκς Ἔ τζεων ἄρχευ, Ἰ . 

σολ ἔως 
τ Πρκράνως | 

ἄνὸ ειέποετι. Ἰ 

οἱ ἑωτοὸ κατ {αν ιεπελιεένοι δέρο(.. 
Ἐκλεζαμλνθ» ἐμινες τὲς οράΊώτος ἤγὰν φικτηγὲς οἶπερ εἰσῖν 

ος ας ᾽Αμιώειν πιχέων ] Ώσε (ο ση θεῖν τῇ πελέν κοὶ μὴ τᾶς πολεμίκς έῶν κλί- 

μακας θέρας αιαθαίεν ἄν τείχη. 
1 ᾽Αμιώεν πειχέων | Τὸ ώμένειν πιχ΄ των πζυσέμθάσεις. τᾶτο ἔσι τὸ (οηθᾶν τῇ 

πολ. πες ποπ πο κ ἀναδασεις Ἔ τε χ ων 2 πεντως }ὸ τὼς σοσιµθάσεις 
καλεῖ β:ή0 - ὡς αλέσης σπαδήν δεομ]κως. καὶ Φυλακῆς 33 ὅπως ἔκλεξαι μν 

λνωντοα. ὅτω λέγε. καὶ λαδες πο εἰ ἔζωθεν. ἡ ή λομθανων ἔξωδεν «σγε/θεσιν, ἆλα λ 
πὲ : μύεν, ανΏ ὃν οπσοδειν λέγων - καλῶς ἂν ἔπης. Τ 

Πρὸς ἀωδασεις | ᾿Επαναθάσεις, ὁ ἐδν Ἄπισοθεν Ἔ πιχέων τος ἐποναδαστι», 

πά Γράφε) ] Ῥειρειταιη Ἰμάφε νυ]μαιαε 
Φπσέις ν΄ (οτἱρίταε «οὐπιρεπάίο. ἀθεεριμς. 
Ἐληρ]εσ Ιεξείο ΠΕΙΠΟΤά(ΗΓ, Τέ προσέτακται, 
δι Τί αροςετώχθχι' ΩΙΑΤΙΠΙ Ἠαες, Ρεημίπα» 
σε[ρ]ς[τ Ἔρες τὸ ὄπισθε, υΣΤύΙΗΗ, 40 [τας- 
εε[ι . Φασί. 

35 Ποτερον] Ἠος ἃ {ειμεπς Φεβο[ίοη {π 
“6ανσι {οσο τοαῖ: Αἰπρις ἠ]αά αἁ νετ- 
{ωπι 746 τειμὶοῖαις Ἠμίς ρτα-βχκεταπὸ ἵπ 
Σά, 159, Λοχω», προκρύάς, οἱς Αυς. (οἡ, 

55 

ἀναη ἀνάοσεν] Πότερον, Φησὶ, κρύω τὰς ἐπ. 
ω λά(λων εχω» ) ἄρχευ, ἡ διὰ μνρνοφόλς 
ὃν σ έσω εἷς πρὸς ἔνος ὡς ἑστα πβος τες 

ἑπτώ, 
36 Ὅπως ἔκλεξαι ω. μ.] Ῥετνε[αῃ» 

οὐ απι ἀσάίε, Ιεξίοπειπ ποπ ἰπιε]ιεχίτ Κὐι- 
φίωςα [εη[απι ο Πἰάθιι οοιηπιυύ μα ρ/8606- 
Τεῃῖ, ὅπως εὐώλωτοι μιά νθων) Έοτιε ἵαππεα 

{ετῖρ[εταῖ: ὅπως µη κειῶν), ἰὰ εβ κέανθροι 

ο) μι αἆ Ὀίπας ἱπίθιρτςιαιίοπος ης 
Δὰ, 



56 Σ Χο κ απ ἁΑ 

752 Καὶ ἕνεματνγὲς ] Εὐλεξαι αὐτοῖς δηλονέτι» καὶ οεατηγὺς ἑπέρς 37 μετ 
καθ Όμηρο 
Σιύ πε ὃν ἐρχομὸμ. 

αὐτῶν ἕπτκ 
ω. καὶ τε σὺ ὃ ὃ ὅ ὀνόηεν. 

755 .. Εἷς 4 ἄνὴρ ] ού μόνον τὰς ἑεγτοὶ ορωτηλάτες οὔδον. αἌαὶ »οὺ ἅλιμς 

ϱ» σι αώπαῖς εἷς ὃ αἰνὴρ Ἐ ορατιλωτῶν εὶ διώατει Οεωρῖσαι, ὤλιαὶ βιηόὺς πτερέ- 
.» 4-ε ἑκάσω. 

753 θάρσέ ] δέφ. 
755 Ἐλέων οἳ ἐς πόλιν ] Γελοίως τᾶτο Φησίν, ὡς μὴ ὧν νιῦ ἐν τῇ πόλή. Π:- 

Φνλανπι 3 τος ὀνομμασίας αὐτῶν εἰπεῖν, ὡς Φφησὶ ΔίδνμΦ» 2] τὸ ο πὲ Αἰσχν- 

ἂν ε]οῶς, ἓν πῖς ἑατο δη Θνδαις αντε). 
757 1 ᾿Ανπθεὶς ] Αντιούῤατάξας) ἐξ ἐναρῖίας πθεὶς. Τ 

ο 75ὓ Διατραδὴ ] ᾿λογεία. 
7όιτ ,, Κά μοι Άνω] Γέντό µοι ἓξ ἐρανίας λαδεν 

» Φυιύση 

ἀδελφό μν κά 

7όι ᾖ Αντνρη ] Ἐνανῖεον » ἀνήπαλον. ανποιτίω. [ 
7Γόρ Ἑλεῖν δορὰ ] 25 Φονεύση . ξ δερός, 

764 ” Γάμες 3 ἆ ελφῖς] Τὲς 2άμες σε χρὴ μέλεοες. λως. Τὲς μάμις 
ὃν στι χρὴ εἶναι ἐν Φροντ΄ «έλσίκ Φρωτίζειν Ἡ δέσιν Ἐ ἐχέρυον, κοὶ Ἡ ἃ άμα 
2» ἔκδιιν ἀσφαλῆ. 

765 Ἱ Τήςτυχης ἐγὼ σφωλω ] Εἰς ἃ πέλεμον κυδωωόύσω. Ὁὁ ὄυτυχίας ὁστιτύχω. 
766 Εχείγεν | ᾿Δσϕαλῆ 
Ζόδ { τί δεῖ | ὔ Ηγεν ποτ 0) πολὺ ε 
77ο Τ Πατήρ αἴ ἐς αὐτὸν | Ἠγεν εἰς ἑαυτὸν 4μαβε ἓ ἔργον ἐποίκζεν, ἢ αὐτὸς 

ας ποίνδεινον ἔργον ποιήσενζς , καὶ µωθέας 5 ἦ δαυτὸν με ἔμφε, 

αντὶς ἑαυτά µωθαν κατογιῶναι. 

Φθατενοµέηες λ έγας ἀγράειν. 

ἐμολων. 

Μωρέαν ἠφλισκά, «}] Εἰς ἑαντὰν χριωφῖ µωρλαν . αντὶ ὃ αὐτὸς ἑαυτᾶ κατα γνοίη 

μωρκας ὡς επ ἔποι. ὁ δεῖνω εἰς τόνδε ὁ κίω Χριωσεῖ, 

Φα Ε οὐκ ἄλλων σφ ἐπινεα | Οὐσ] όλως" εἰ τητασιν ο ᾱ τὸ εναν ων τος ὄνο. 

αοῦτο οἷον, κ ππίνν χαίρώ» ἀντὶ ὅ, πολλα λυπέµῳ. καὶ σδν ἆλαν ἐπαιῶ, ἀντὶ 

δ, λίαν ψέγω. 

πἀροῄιειίε: ἔκλεξαι, εἰέσε Ἠπτυπῃ Ωπαπι ΥΟ- 
1μοιῖς. 

37 Μετ αὐτῶν ἑστώ" 1. Θοτρεπάππι ες 
Αιρ. Ο0ἆ, μετα Ἡ ἑστά  Ψετ[ας Πο. ες 
1ἱ κ. 05. ἱρ]ίηπι ιαπίηπι Ρίο {πεταῖ Οι 
Ροήτυπι 0οὰ. Δι. καθ Ὅμηρον Ῥ, Σὸ τε 
ἂν ἐρχομέων" ΠΙπΙΙ Ρτβείετεα. δατῖς εἴαῖ, 
1οεοτιπι Φξοαππηίε, μῇα Πτεφμετιῖ πο- 
εβππιοτηπι, Ρτίπια ἵαγ:ππι νετυα άεῄρρα- 
{ε: αἴιςε ἵτα Γεορο Το]οπτ νείετες. Ἠπες 
ία, Σύ τε ὃν ἠχεμύο, Ὑεὶ ἐχομν 

σ73 

ποη Τ4ΓΟ Πο [οἷα Ριοειηπίητ: πε Πο ἵπ 
Ἐάά. νετ[ας ἱπίεροτ Ἱερίωτ ἵπ ΡΙαοπίς 
Ῥτοίαδβοία Ρ. 348. Ὁ. Βυῖας 4ποφυε Ρεῃ- - 
4ει α [σαα. Ιπιε[ιεέιις, 

38 Φοεῖιι] γἱραιαπι Φονεύ(-ειν Πς «Οἵ- 

τρευαι νυίτ οἶμία . . Αὐτε[οῦ Απὶ- 
πιαὰν. αᾱ «4ε[εγ]. 

3ο Ἔμτλιω’ ] Κίωρω, Εταῖαπι [εἴιγυς 
εοπίεᾶιταε » {οτππαιὴ ΑιΠεβα ἵπ ἔμπλεον 
πιωιαβάαπι «Εη{ΕΠΙΙ. 

4ο 
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Ἠνήσετε, ὅσον Όρη πωῖς "Ὑριάςρ 
ΔΑ 8 

279 Ἡμᾶς τ 2ροᾶσι] Καὶ ἡμῖν αἴπο» Όννατν 

ἐν συµθή αώτκς ἰθύση. ἢ ὸ ἱιώ τύχη τῶτο δηλοῖ, 
774 ν οἱ ἔτν ἡμῖν ὀρν ] ̓ Δρφὸν, ἄπρφκπν, κφὶ αὐρκλελεμμένον, ὀφδλόν 

Αμίᾶς, καὶ μὴ μόμλων, ᾿Άλως. ᾿Εκεῖνο, Φησ, µόνον ἡμῖν 3 αβαλέλιστι, 
πὸ ο ὦ µαντως αἰκῆσει «Ώλ τότων. εἰωθότες 2 οἱ ὤνθρωποι ἓν πεῖς «προ γέαυθ 
πασικφρονεῖν μαν]ικῆς, ἐν ταῖς συμφοροῖς ὃψη τὰς μάντεις κατοιφόυγε(ν. 

στς { Ταῶπε] Τὸ Εἴ πι εἰπών, (79) ἐντωῦθω ἐπώγί πλησίον τὸ Ταῦτο σεὺς 
πὸ σημαινέμλωον. 1" Ὅμοιον τῶ, Κονὰ οἳ, ἔτι πείστηι Ἑατάποργϐ- ἄδε ὰ, 8ιί: 
νίασῳ χώρο. 

Ζ7ό Αὐππώνυμον] Ὅμωνμον» τῷ αἶπαὶ ὀνόμα]ε καλέμδωον. 
777 Λαδάς πέμψω ] Ὡς ἆ Μενοικέως ἐν τῷ σρφτοπέδω ἄΦ. αἴτο Φησίν. 4 

Ἕλλως. Ἐγὼ ἃ ὃ παῖδω σ πεµφω δεῦρον λαθόνός } Τερεσίαν, ὅ ἔσν ἐνε[κάνζ.. 
750 Ἠδη αθὶς αὐτὸν] Πβὸ ὀλίγν ἐνώππον ενα ἐμεμψάμίω ἃ μα]ικίω , ὧς 

φι μέμψασθαί ὧοι καὶ µομφίω ἔχειν. 

Τ Μομφὼς ἔχεν ] γεν µέμφερθς ἐμά. τὸ µέμφομα ἐνίοτε μὶν δοπκῇ σιω» 
πο ασετε, ὄνίοτε ἃ αἰπα]ικὴ. 

781 8 Πόλέ ὃ καὶ σἱ ] Σοὶ μὲν λέγω, ἐὰν καὶ ἐμὴ δωύαμις νεατίη καὶ 
2» Νική ὃ Πολιωείίω. κα χρὴ πφίώδι αὐπὸν ἐν πεύτη τή ΥΠ. 

7δι Ἐπισκήπτω | Ἐντελιιη. 
785 νπερ κροτ/η ] αν καὶ ἐμὴ δμύαμις οπηκρφβτέζη. 
1 Ἐποκήατω | Ἐντέλεμα α«οχ[έλω" Φδυπτ]ω. 

781 Τ Τάμα ] ἐΦ”» ἤ Τὸ ἐμὸν µέρῷ-» γεν ἐγω. ᾗ Νέκω ] Τὸ σῶμα. 
74. Κάν Φίλων ἢς ή] Διὰ τότε Φξεαναφέιἡ απὲ  Ἡ αδελφίώ. 

786 Ἐκφ ρετε πχ] πυχη, πὰς ἀσπίδας. 
᾽λμφιξλήμας } Τὰ ἐνδυμα πείντω το 3 οἴνβρωπον ὑολίζονός. λεν ἃ θόρονᾶι 

« κεφαλαίκν, ἠηυῖδα, 33 οἱ 3 γράφει τοῦ σα [μας 

Πάνοσλά τ’ ἀμφιθλήμκός) Ταῦτω ππνὲς εἰδη δοροιτων Φασί. 
7885 Σιω δἵκη ] Σι κράσά νικηφέρῳ ἑαυτὸν }8 δίκαιον επ αμιωόμλυο» αθὶ 

ντο /δὈ» ' ἐκεῖνον  ἀσεοῦ, κ πετθἆδ(Θ- «ρατοέμλνον. κοὴ Ὅμηρθ». 

Εἰς οἰωνὸς ἄθαςθ. ἁἱμιιύγεον «ξὶ ποέτρης. 
259 

49 Παραλέλεις)] Οοάϊείε Ας. Ιεξβίο- 
Ῥειη ριαοτι]{ νμ]ραίαε «βελέλησ). 

4Ι Ὅμοιο τῷ] Ψετί οστ. ἵΠ- ειπιάεπι 
υίπι εἰταπταγ ἵ[ία ἱπ 9Ε6ΠΟΙ. αἆ Υ. 612. ἨΗὶς 
Ἐωπίρίάεα Ρετνετίε [ορια Ἱερευαπίατ ἴπ 
Όοά, 1,εἰὰ, ἴς, εἰ’. εἶτε κείσεσθ ἀ᾽ ἑατώ» 
πυργ(Θ» γᾶ Φοίνοσω χορός, 

45 Άλως. Ἐγὼ ἅς,] Ηαες ἵπ Δυρ. 004, 
εοπιίπμα [εηεῦαπτατ, Ὁε ἵπ Εάὰ, Ρ]εια» 
οµε: Δήηιρίις ρατεπι ἀεάεται Ἡϊ Ῥαϊα- 
ῬήταΠη, δεφμεπιῖ δεΠοἰίο, πεαῖς Πιαίθ, 

Ἱορεαίατ απίς Άαγπε[ μη : ὥςε μέμψασθφε 
μό, ἔχεῖν, 

43 Οἱ δὲ γράφέσι τ. σ.] Λιρ. (08. ο 
δὲ γμάφεσι ἀγάλματα" Ρϊπεσεάεπιῖα [ο 
ἵκῃρεῃς: Τεύχη, ὥσπίδας, Πάνοπλα δὲ ὄμ- 
Φιθλήµατα, τὰ ἐ)αι. π. τὰ ἄνθρωπον ο, λ, οι. 
ϐ. π. κυηµίδα. τοΓυὶ ΙΠΠ8ΙΙΠΙ κνηµίδας, οἷο 
Πιατρο Οο4, Ιμείά. ᾽Αμϕιολήματα ] Πηι- 
θλήµατα ' κρώνθ», θώρακα, ἀσπίδα, ξυσίθαν 
πρημνίδως, κ τῶλλα. 

44 Ὅμῳμφ] 1, Μ, 243. Δά ἴθημεῃ. 
45 εφ 



95 εν ΦΚ ιθηκ τα 

240 τῇ ο Εὐλαξεκ] Σωματοπμεῖ Ἡ Εὐλαξειανν ὡς Ὅμηρθ», Δεϊμί τ' ἐὰε 

90. π. ᾖΤζ οἱ Εύλαξεα« εὔχοντι, ἵνα αὐπο ἀφίδως απελθω(ιν ο α-. 

πελεµίοις Φέδον 3ὸ ἐμδχλά[ι. 

Τ τῃ οἳ Ενλαξεία ] Ενλαξειο θτα ποιο "Ελλη ἔφομο» Φίδ.. λγά ἓν τούτη 

«εοστύξαυῦς, ἡ ἵνω οὐ μλιῶς εἰς αὐτὸς βλέψη» καὶ ἀφόξως ἐπελβεῖν αωρεσκοίαίη 
πες πολεμείοις ἡ ἵνα Φόδυν ἐμδαλῃ ταῖς ἐχθραῖς. Ἵ . 

σοι ο, πελύμοχβθ» ] ̓Εδ, ὦ πολύµοχθε. 1 ἂς ᾽Ατίική ἐς ἡ λές; 
[ ως} Πολῶν µέχθων καὶ καµάτων οὔτε, 

ζ052 Κατεχη ] Χαΐεις καὶ ἐνβεσιᾷς, 
(7095 18, Ῥρομίε ύοχμεσ(θ” ἑερταῖς ] Οὗτ(θ». ὁ σὺν τοῖς ᾧ Διονυση ἑορταῖς ππε- 

ὃν ρηλλΦ]ωλιίω μᾶσων ἔχων ἐραοῖ Ο» ταῖς ἅ Βροκίν ἑορταεῖς. ἀσίμφωνο- κὸ τὼ 

, μᾶσα»' ἐν  εἰρίώης καιρῷ ποὶ ἃ Διονύσὰ γε». 

Παρσμεί(ο- ] Ενω». ὁ τίὼ αὐτὰ) µέσων ἔχων, τετέςι ταῖς ὃ Βρομία ἐορ- 

απῖς ἀσύμφωνθ- (ὡς κφὶ τω ἄνοιαν Παρθγοιαν Ἡ Φησὶν,) καὶ σιωωδὸς, αλλα οἱλ- 
λότειθ». Ἰ 

7093 ., Νεανδῶ» ὤρφις ] ἸΑνὴ ἃ 48 ὠραίαίς, ἀχμαίαις, ὥραν ἐχέσκις 21191. 

τσ. Τὺ οἱ ἑξγς' Ον µέλπη, τατέσιν σδχ. δεις, ἐδὲ υμνᾶς. ὅρη ακμαζ.(η κβρη νυµ- 

»» ΦΙδίὰς ὠδας, εδὲ αὐλῶν µελείι 2εµηλίων χορόνείς, αἰνασειίιας ἃ σλόκαμον ὥσπερ 
2 ὁ Διέιο- καὶ οἱ τέτη χρρο, αλ Ο7ὴ πόλεµον ὁρμῶς, 

Ἕλλως. Τοῖς γαμηλίοις καιρῖς. τιὺς  ἄτως» νεώνιδ(Θ- ἀκμαίας» ἅραν ὀχέσης 
φάμν. 3 Ας τ  µή Ἡ σὲν [βὐ6ρνχον 82Η εεφαάνοι; νεανιδΏ» ὥρφις ἐκπετοίας, 

µέλπη φέὸς πιεῖμα λωτᾶ. ἔνιοι ἃ νεάιδῷ” ὤρφε, ἃ ἔαρον, ὃ πάντα νέα 

πι κο». ς 

λλως Ον κώλιχόροις ειφάνοις [βύσρυχον ἄναπεταί-ας 9η Ράμοις νεκνἰδΟ” μέλη 
ρυµφι! χο ὦδας σπθὶς αὐλόν ἡ ὅτα ασθὺς τὸ ὥραις, Οι ὥροις νεάνιδο- 3 

Τ Νεανδθ- ὥσοις] Ἐν ἔαρα γενομλκων Ἔ Διριυσιακῶν ὅσι Ἔ πτιρβένων ήσαν (βάκ- 

και. αἰναπετῶσι κα) ἔκλντον ἑῶσῃ  βέορυχονν ἐχόρωόν τε κα) δν απθὸς αυλὸν, ὃν 

νωζ καλξ λωτέν κο) εἰκότως παρεἰκα[ε τῷ λωτῷ Ἡ αὐλὸν. καλαμὀν τε ὄνᾷς καὶ ἐμ- 

μελή καὶ χλυκύ πι γέμονζς, καθώπερ ἐκξνιθ». ἔφερον 3 αἱ βάκχαι κοὶ κλαδες καὶ κις- 

σὲς. ἆλια κοὶ νεθράδας ἐφόρεν. ἸΧεζθὲς ὃ ἐσι δέρµα ἐλαφε κατοίσικτον, ἱὼ καλᾶσι δορ- 
καδΑΑν 

τἶα Ἠοπιετὲ, ο νυ]ραίια, δημο» τὲ Φ/:Φ» 46 Ας] δοπρ[ειαι, Φλν ᾽Αήικά ἐςυ ὁ 
σ:, Κὐπείως πἀμοιαταί Π. ΔΑ, 37. εκ Δυρ. λήιο. εἰ Ππιίθ αι, 
Όοά. τεεερία, Δεωθ» τ' ἠδι Φόσθ-, Ἰε- 47 Φσὺ] Πίς φπἰάεπι Φκσὶ ρταξ[ειετῖι; 
Σάπιάτ 1, ΔΑ, 449. Ώπς τεβρίεῖε Οταηηα- αἰεταπι Ἠαρει ὅ- ας. ζοὰ, 
τευς. 45 Ὡραίαις] Μί. Φραίεις πα ὃ 

ς Ἐμξώλωσι ] Οοιτίρεπάπη ατϊίτοτ εκ «οἱ τότὸ χωρ ὁ α) ἐπιπολέμον ἁρας. Επιεῃἀ 108 

Άυς. 6ο. ἃ Βστου. ἐμθάλη μὲ ΤΘΓΓΟΓΕΙΗ 
Μο[ένης ὑπεωο εἲ ὈΕα, απαππ Ἱπνοςαί: ΕΟΓ- 
απιρεπὰί Ῥταερηϊς αη[απ) Ῥταεεεάεης ὦ- 
Ψέλέωσι, Άνε Ροιῖι5 ἐπίλθασι, Ῥτουιὶ ἶθ- 
ξευόμπι ο δοἱοί, {εη, 

Ρο[υΐ: ΡΙΟ χωρ [οδοί Ροίµθται χορυσαή. 
49 Δια τι] οεσ γόώ» ἵη Αιρ. Οοἆ. 

μαες οσεῖρίωπῖε: Βύθρυχον ὠμπετώσας] Διατέ 
δὶ μὴ Ὑ σὺν βόσ(υχον ἐπὶ σεφ «νοις νεώνιΏ- 
ὡς ({ἱς 1άά, ετἰαίη Απίᾳ μας, {6 ἴ]α Βαν. 

Ε[Γ. 

μονο ο να. ο... ---- 



ετΣσ οκς ὁ οκ ασ σι σα. ξο 

καδω. ἐπειδὴ 1 οἳ μανόμλνει» πο δέρμω αὐτῶν κα ζοτέάνοντες., κατοίσκτον πμέσι πῖγ 
µάλωφι, Ἀ[ τῶτε καὶ αὗτει μαρίον Οπσοκρανόμλμαι ἐφεδέδιωπο νεδράδας 

794 μπεταίας | 32 Αναστ ο. ολύαμς ὥσπερ ὁ Διξ ἐν Ο». ἡ Κατα ονὴ 

Ὦ ὤδς, σεὲς πόζα, ὁ ἔσιν απηχέμαῶ, ὃ αὐλῆ. 

705 5 Μσν ] οδία. οὐ πικωτὰυ » Φησῖν, ἔ ἔχεις ίσων, ἓν Ἡ χάΐθατες σὲ 
ορ μα χο εν απαι τν Ίμλναι. ἡ ἡ ὅτως. Οὐ μέλπν τεικύτίω ἳ ἔχων µᾶσων, ἐν ᾿ χά- 
22 ϐλτις εἰσι. τετεςν πειηεκὴν εἰρήνης. 

796 - Ἅλα σιὺ ῥσλοφόρης | Τᾶτο μὲν κ πιιεῖς. Τὸ Ἀ ἑξης Αλλα σοχο- 

97 ρόες Σν 3 Φησὶ», (ὁ ἼἌραδες) ο ἄνασκιρτᾶς σιν ο ιαας ἀνλροίσιν κοὶ 

ο χαρόῦεις χορείαν ἅποπον » Σ Αργείων στην παιροζινας κ Ἔ Ελθκίων αἴρμκῖθ». 
αλως. ἸΑλια σι ἑπλοφέρις κῶμκον ἀναμλότοτον σοοχορόεις » ορατὲν ᾿Αργείων ὅλα» 

πνόζ ας 1} τῷ αἷμα]ι ὃ Θήδης, ὅ ἐσι τῷ Ῥνϕ Ἔ Θηδαίων. " ΟµηρΘ”, Αἱμα]θ- εἷε 

αγαβοῖο. 
αλα σιὺ ὁπλοφέρις) Τὸ σξπε» αλα σὺ ὁπλιοφέροις Θνδαις ορωτὸν Αργείων ὅση- 

Ἠνό κε. ὃ ἔσν ἐιθεσικζας ἑκατερεν ράτυμα, κοὺ κατίχες αὐτὲς πομῄ-ας ἑαυτᾶν 

ματ ας μον οἰναυλόποετον σζοχορζεες » ὁ ἐπ Φςυκαλῇ αὐτας εἰς ἅμοί[-ον κῶμεν 

σαν αἷμαλ. 54 λέγ 3 Ὁ πέλεμον. 

7ο κόμθ-] εῶ ο ὀρχήστως. 

"Ανανλότατον ] ᾽Απὸ ὦ ανλὲς, ἐκμελῆ, κ ἄμνζον. σέλππγξ γάρ ἔφν ὁ ανλὸς 
ἅ πλ». 

707 Πμχοράες] Ἡ σε) σλεοναζή, (ὡς τὸ, ------- νῖας τε σθοπαζας.) ἄν ἡ 
 κωµάζες. 

ζ95 ουσ, ο) Δυρπαν” ] Αγνή 9νοσοανξς λίή 3 Δίον ἡ ὧσὲὸ 
ανὺ ὃ σιὺ., σιὺ Ὃ πα δη νι(ω ὅπεο κρὶ ὤμενο. {[ ΘνριΘθ. 3 ὁ ἁπιλὲς 
κλασ(Ο- τοῖς ναθηξι ος πλεχβες ] 

Νεθοίδων ] Νεξρὰς ἐΞὶ δέρµα ἐλάφν κατάσικτον » Σ Φο; ξον οἱ βακχόυπὸ. ἔπει- 
δ Ν οἱ μαμνέμλνοι τὸ δέριια αὐτῶν κατεετεµνοντες » πεικίλον πεώσιν, οἱ σωφνονα 

μανίαν μαέμθωοι ν τῷ κα ζεικτῳ δ νέδεμδθ», σεφίζοντειι Ὁ μανίας τὸ 4Ἴμο, 

 Δμσίες | Ονδὲ χορόέθις , Φήσν, ὧπε ὀνέσεμανς τῷ κώμω μᾶ νεο ίδων» ἐν 

ο. ἄεμω- 

αΠί. ὃ3π6 σεφώνοις σεώσι2ῶ» ὄταις ἐπὶ ὥραι νε] τΏ ομεύειν αἶτιαι γέννοκι” πί Ἱερετῖε 

τωτρὶ ετ{οτε) οππετώσας μνέλπἀ. ------- Ιδέλ- Χάριτες Χοιοποιοί, 

πὴ τεοερὶ, αοά Ρο[ιεται Βαιθεγίω Ῥτο 50 ᾽Αιώσκιετος] Μ{. σὺ ὃε Φ; ὦ ἄραδες 
µέλπης : [οτπια οαμἰάεπη Αιιῖσα εβ μ.ελπά ὥνασκριτῶ,' οἶοά ΡτίπιΙπ ἵπ π]επίεπῃ νδ- 

[ιά ΕυπΠρίάεα» [εὰ αἰτεταιῃ {τεηυεπίαὺτ ἵπ ἍἀΠἰῖ, ἀνασκρτῶς τεβ]ιυῖ; τε]ξεῖς, αὖαε ου- 
1πρια εοπιηυπ]. τε οί ἰπτστίσσθται, νεὶ η πατβίπε Ροῖις- 

«0 ᾿Ατασείσας] ΛΙρ. (04, ᾽Αμπετάσας, ταῖ, ὦ Αραξ. ες, 
ἐπωαφείσας τ. π. ΠΠΟΧ ἡ κατὰ ----- ἀθίη- 51 Τῷ αἱ ἕματι] 6οἆ Λας σὺ, τῷ αἴριατι 
εερς τὸ αἲλξ. Ῥταεεθάεπιῖς 9ς6Πο]1ἱ ΡαΤ8 ἳ Θιέας, δέτ.γ τ. 6. Ὅμνη: 8  αἰωιιθ» 

Ροϊιεται ἃ ΚΙῃρῖθ ὀνλελος παιη ἱερίτητ ἵῃπ- ες γαθαῖο Φίλω». Ἱερίατ ἵη ΟΙ, Ἂ, αμα. 
ἔτα {μο ἰοςο. Αίμ"ε. ὤ. Φέλον τέκθ», 

δἱ Χερο. .] Εοτιο [ο μεπάμιη; χοισίος 50 Δέγά ὃς Ἐ πόλεμο, δὶο ρενξῖς Μ5. 
Μά 3 ἂυς. 



90. ». κ ο 

22 άρμαίι καὶ 

Α.τ 4 

ὺ ἴππις ολπθωάνεις :. ἅρμαί[ι τοῖς πτραπόδε(,, οὖς τετρούτιδ σι ζκὃ, 

ο Καὶ μμ αλινῶν  ἀντστωίις δὲ ἐ ἐσει σιὸ ἅρμαίι καὶ ψαλίρς µωνύχων πα- 
Τετραξαμείι ὃν περοόεα 2. λῶν. 

λυς ἡ απλως ὁ κθλκ(ὂ». 

χρά 0». υ 

ΜΨολέοις ) 

ν9 8 Ἀαλίοις ] ἀάλιο ᾽Ατίικῶς, Ψέλιον πουν. ἔσν 3 ) Ψέλιον» ο κθλν» ξ χ7 
ἐνταῦθα ὃὶ ψάλιω τος χαλιὲς Φησὶν, τῷ μέ ἀνή ξ ἐλε 

Χαληοῖς μριωνν χων ἵσπων καὶ πτραπόδων. 
τ ΜωνχΑ πῶλον | Μαννχα πώλον γεΛΦ:. ἔτω Ἀ ἐχα, σεὶς τὸ μέτρο ὁρῶς, 

κοὺ σε); τὸ Δγόίεις σὺν Ίστε ὥτων. ἄλλα ὀνεύεις καὶ κινες μώνχο πῶλον ἐν ἁεμω(ὶ 
πτοφξάμ: ᾳ κ9ὸ αλί τὸ ἄριας ὸ εἰσὶ πτροξάµονα, α πε ψαάλια. ᾖ 

ὅοο 
ὃ τοῖς χκύμαίη ᾧ σμίως , σὺν ἅρμαίι καὶ 
ἐκμαίνη. 

ϱ 
ΟΙ 

Ἔππ χεύμω, βαίνων ]. »Σ Ἡδὺ δρ κοὺ χιάρλεν ἕδὲν Σεο τες, Ὀπδαίνων 
) ψαλίοις μωνύχων πω λων 9 τη ἱσπικη 

Ἱ Ἐπππνεύζας Ἱ “6 Αντ ὅ πτεροξύνας τὸν Θ/δαίως . κνὸ ἐξ ἐνωντας αὐτὸς 
μας ζας ποῖς ᾿Αργείοις ὼστο 3 τᾶ ἐν ἵον νυν εἶπεν. ἐν Ἁ τοῖς ανωτέρω τες ᾿Αργείκα 

εἶπε παροί Ίννερς ὁ Ἔ Θηθῶν, τᾶτο Ἀ Φησν, ὡς τὰ "Άρεως ἕκατέρς ππεροξννε]ϐ» 
κάτ αλ. νλων. 

505 ᾖἵ Σπαρτῶν νναν ] Κωτὸ 

Ἡ- ἐδέντων τ Δράκον]θ» ανωδοθέντων. 3 

8 ο - 3 ο κ ςδ ο... 
Ἄνεαν Ἔ σπερτῶν, Ἠγὰν Ἔ Ἅστὸ ὁ επερθὲ 

δ02 Σπαρτων να] πας «Ἠδαίμο. οἱ Ἀ ο κλεφόέντες ἐκ τῶν σπορταν ἐ ἐλδν- 

πων τὰ λλοκφή(θ: Ἅ ἑξής ποέντων εἰσὶ εύγονον. 
2 

᾽Ασπεὶ Ἰοφέρμονο ] Τετίσυ οἱσπιδοθρ: ωμονν 57 Φέρση δν τὸ ὀρέφψαι. Ἡ ὂν ἀσπιδ 
σορφέντα» τετέο ἃ σπαρτὶν λαὶν, } πολεμεικὸν » 

ἡσππδοφέεμόνα, ἄσπιδηθόρο». 4 "Αλιως 

ο ραγω γως. 

᾽Ασπιδεφέομωα «πασον ἔνοωλον | 5 Ὁ νᾶς ἔτως. κρομέζας χοβὸν ε Δυρσεφ: νο 
ω 

Αυς. Δ. οἳ, Τ. απ. χῶμο ἁκνλότα]ου, ἔκμε- 
Απ, ὤμικσον, σάλπιζ γάρ ἐσω ὁ πολέμιθ» αὖ- 
Ἄος. δερμαρατ Ρτοχίπια: Προχορεύεις] ἡ πρὸ 
πλεοάζή, ὡς τὸ, ». τ. π. (Εχ Π. Β. 493) 
«τί τᾶ κ. ἈρΠοίίοη αἆ ν, 798. “πρριείαπι 
ες εράειη οσα, 

55 ᾿Ηδὺ µ, κ. Χ. ο. π.] δίο ες Λη. 
ζοὰ, εοποσί νυἱεαία» ἡδο μιὲν «δεν, εἰ 1) 
αόρις πράσα 

56 ̓ Αυτὶ τᾶ παροξ.] Αιβ. Ο0οὐ. Ἐπισεεύ- 
σας, ἐπιπέμν ασ παροξύας τὰς Θηδαίες, ω 

ἐξ). αὖτες «σας τὰς Θηδαίξς κι τ, λ. 

57 Φέεσαι τὸ θρέψχι] Οωοιὶ Είπε ἴπ 
1,εχίσα τεοξρίΏΠΙ, Φέρψαι εοτεῖμεῦα: Εἰίαπι 
Ῥαμίογίως: Εεπγ, διΕβΙΑΠΙΝ Φίρσαι ΠΟ 
οξεμάίι Τάεί, Ι,, 6. Ἑ. 1, Ρ. 50ο. Ε. 
φψαι α Οταπιπαιίοο ΡροΏτηπι οεηίοο, αὖὸ 
τὰ Φόροι" ἱπτετρτεταιῶτ εΒίπι Ὀρέψαι, ],ερὶ: 

τ0Γ (αἵπεῃ ἵπ Πεταξ]εὶ ἁ]εροτ. ἩἨοπ]ετ. Ρ. 
Δ0Ι, Φέρσαι» τὸ γεήσαι. Οἱ τεξίης Εα- 
τὶριάεαπῃη ἀσπιδοφέρμιοια Ρετ ᾠσπιδμφὂδρον ἵπ- 

ο. εοπ]ποά υπ] αάνοςα ἤεπι Φφὲρ- 
ἀπρίαιη επῖπι πος ε[ὲ αὐίπ ἀὸ τῶ Φε; 

-Ἔ » Φέεσαι Εαεῖτ 4εηαθ νειείδης μβτα- 
τωπ]; ἄς Ἴέσαε, ἃ Ξώσαι, Φορώτε, Φομμίςν 

ΦοριωισκΘ” α Γεγεπί]ο ωχετωπι: τὸ γέννημα 9 
{γμδωπε, ο πεπι τεἰ]μς Φέρὴ, φέρώα ἀἰχῖτ α4ἱε- 
Γελγίως διρρίίς. ν. 698. εἴγῥεωηι 6ε[ῖα- 
ἒες [μπι ὠσπιδηφόροι ὃς ἀσπι]οβέβμιονεου ------- 
Φίρδεων ὃς Φιρεν ἳ οπἱβίπε Πο Πρηιῆςαία Πηϊ: 
πια Γεπβι ετυαϊτως Ἱηρηϊπιίς Ῥοδια (αέ» 
παζλ, εωἶμς Ὥος ε[ ἵαερο νεχαίπη ἵω 
Ἡ. Οετετὶς γ. 1975 Φίγοε βίας, Φήε μο 

λα, Φίρε φώχνν, εἶσε Ῥεμσμὸν, Φέρβε  ε- 
μάνα. ᾱ, 

5 Ὁ ος ὅτως] Οὗτῶν Ἱερῖι «Βαμηεγίιέν 
ζ Αυµ. 



ΕΙΣ ΤΑΣ δΟΙΝΙΣΣ4Α5Σ. 9Ι 

αλ ασπιδοφέρμονν, πι συβία(ον καὶ σύ[κωμον χοῤὸν» αλ) ἄνππαλον. πὴ Κιοσῶ ποδ- 

μήσκς, αλα χαλκῷ. εἰ 3 Ἀ Ιὼ ὃνπ άν, ἔτως ἂν ἔφη, Φυρσεφόμον δν, αμα. 

μον, Ὦ σύμφνᾷ ὄνη ... ποσµήσας κ το λαΊνο τείχη. 
8ο5 ̓ Η δεινά πς Έρις ] Τάπ καβολικον ὄτως δεν θιὺς ἡ Ἔρις, κατηργάσε τὸ 

3 κακα πῖς βασιλεῦίμ. 
δο7 Λαθδακίδαις ] Ἠπιι ποῖς Θηδαίως» Ώρος» 3 Θηδαίων Λάθλακθ». 

ϱοῦ ». Ὦ ζα θέων πετέλων ] 5ο ἾὪ ναπῶ- ζαβέων πετέλων τὸ σύ Φντεν 9». τὸ 

2 ἑξής) Φ πολυβηρότωτον νάπθ», Κιθαιρὼν, απ συμφυτον | τῶτο 2 θηλοῖ πι καπ) 

ο» Πεπίλων, μεχέλων Φυλων ἤ Αων ὥ ὥσπερ Φωμβυ Οτῖον τόπον Ἀψ ὃ ἐν απ 
Θεόν. λίγο) Ἁ ἐν κώτα ἱδρυοῦς αἱ μῖσε, καὶ να Ἀ]εφέροις κφσμεεῖοθς. 

4 Αλως. Άγαν θείων δένόρων πεπλἠρωμδωεν. ἓ 

Πολυηρότκτον | Πολ θήρφς ἔχον. 
δοο Νκζθ’ ] Ὁ σόμφυ]θ» ππ(δ». 

: Χιονοτρόφον 1. τῶν χιόνων Φυλακ]ικ». πι Χιονότροφον ] Τὸ οἶονεὶ αν χίονΦ» 

5 τε οἱεὶ εὐαι ην 1μδμον οὐσ αὐτὸς. 

Ὅμμα Κιθαρῶν Ἱ Ὅπερ ἐφορά ᾿ Άστεμις εσὲρ ποὺ ἅλω δη ἡ ὡς κάλλιστυο 

τὴ θεῷ ὥσπερ ο, τῷ σώμαῖε τε ἔμμα. πελνθηρον 2άρ στ) κυνηγέτις δὲ ή θτορ 

ἡ ́ Δρτεμις αρχή. 
4 Όμμα ] Ἱερρθλεστον. Ἐ : 

διο Προτεή: | Ἐκτεβένζα. Λύχάµα ] Γεννημον, ) 
δει Τ αρεφθ- | τὸ Βρέφθ- η πρὸς τὸ θρέψαι συνζρκτέον, ἡ ἤ πρὸς τὸ σρρπδένπα, 

ὁ καὶ κρετ]εν. 
Ἔκδολον | ̓Ἐκδεθλημδωον. 
δι” Χρυγοδέτοις ] Ἡ μδυ Ἰοχάση, ως ἀκορ]ζῶς εἰδυῖ » εἶπε σιλησοὶς ποὶς περύνας» 

αὗτω ὃ ὡς . βάρξαροι οὐκ ἀκολθῶς ἴσα( ιν. 

δ1ο ο) "λλως. } Σρυσιδί ἔποις “περόνοις Ὀλάσεμον ] Τὸν ἕφερον νόμου. λ/Α Ἡ πύφλω: 
». ων  ὄλησημκον», τατίςι ΑΦ ήλον Αλ] τος περόνας, αἷς ὕφερον . ἑρωτὸν ἐτόφλω» 

ὃς Ἡ πιδῶν εἶπε Ἅ ταδε, 

.. Σφυρῶν σι η ο κέντσα, Ἀ]απείοσις. 

δια Μάη ἓ τὸ πεερβένιον ] Απά κουᾶ τὸ ὄφει εν», τετέι μηδὲ ή ΣφΦὶ[ξἕ ὤφειλεν 

εἰς τος Θήδας ἐπεληλνέ: ναι. αὖτη Ἀἡ ἡ δρχ Ὁ σιμφορθο λρεσο ῷ οιποὸθ». ΑΦ 

3 τὸ 6ρηκέναι τὸ σοπῖν το αὐπής ζήτημφ, ἔγημε Ἐ μητέρα κὠτ ἄγνοκν, 
Φῤέκειτο 1 εἰς }άῤον τῷ συνῖε, 

1 Παρ» 

Άπς. Οοἆ, ὁ νῆς ἔτω, κοσμήσκὼς (ἴππο τειατ ποπ νη]ρητίς αἀποιαιίο, ἐπίσημιον τὰ- 
κουµήσας) χομὸν καὶ 3. α. α. τέσε διάδηλον, ΡΟΠΕΤΕ ΠΟΙΙ ἀπρίαν!, ΡΙΟ 18. 

5ο Ωνάπθ”] Ππίίαπι Φεβοἰ ἀε[ετριωπι ἀἄίοπε Μ[. πώνυμιον τᾶτ ἔςει δὶΝ 
εκ ΛυΡ. Οοά, πξηις αὰ νοςες ᾠεγώλων Φύλ- οριπῖ ΡοβοΙ ΡαΙΤΕΙΗ Ρέεγβως ἀεφεται ϐ 
λ2” ΡΙΟΓΗΠ) Ιοςο πἰΠἰ] εταὶ ἵπ ΓΕά, πία Οαπταυσίρ. ἐσά. Χ.υτοδετ.] δι ὧν θηλονότι 
ὦ "ώτθ» Ἡ ζαθίων, ἐτυφλωσεν ἑαυτὸν, οὗται γ) Ἴσαν χρυσόδιτοι, 

6ο Ἐπίσημο] Ὃτι επιοπάαϊε [οἱρίαερ-  όι ΜΗδι κ ΣΦ(ξ] δὶς Αυβ. Οὐ, Ρο τν 

3» εν 
32 



1) ο Χο η ση 

Ἐ Πκρλίνιον ππὸν] Τὸ παρθένον ππερὸν ὃ Σφηβέᾳ, τετέν ἡ ὠπέσπθ. σφὴξ, 
ἡ πιρθίῶ». «ξιφρασικῶς. Ἰ ἳ 

, ἀ . Αμ» - { 

Οὗμεων τεσος | ΑγθΛον» ἢ ἴσωςν ἐπειδὴ ἐν Κιθαιρῶνι ἐτρίφετο τῷ ἐν, 53 
; κ ο ιά 

ψέοος σαὐτία) Φήσ ' τέοοις δέ ἐσι ππιν τὸ 

ή 
ὄρειον 

«9 Φύσιν. τὸ ἃ ἑξίς, μηδὲ τὸ "περθνιον 

πτερνν ΣφΦι γε ὤθειλεν ἐλθεῖν εἰς πέθεα παῦτο 3) Ἀχβονο,. Πτερὸν ἔρεον ἃ ἃ Σφί[ια 

λίνάή ἐπειδή πτερωτή [ώ, περθὲνε πέσωπον ἔχμίια, λεοή(Φ- 3) τὸ πῶν "ῶμα, µι- 

ἔοφυρς σα. 

414 ᾽Αμεσοταταίι Ἐ Σι κακρµασοις σενδλύµαίε, κ»ὶ σοφίσµα(ων. ἀδίω ἃ 
κακθικίον τὸ αἴν[μα Φησὶν. ἐπεὶ ἐμμελῶς τε κφὶ ὄὐρύόμως καὶ ἐμμέτρως ἐλέγει. ἑγαπώλυε ἃ πιἈης Ἡ Θηβαίων" “3 μὴ ὀυθήσεντε ὃ τὸ αὔνι[μα κατησθίοναν 

αις "α ππ] Ἡπς, ικαθεζομλίη τοῖς πείχείι, τετρφδαµοίι χηλαίς, τὶω 
Κολμογνή ύναν εἰς οἀθέρθ» ἄξωπον φῶν ανν. 

Φ το Ἴκδωτν ΦφΊς Ἐπεὶ ἄδα]θ- καὶ «ὐτοῖς τοῖς ὀρνίοις ἐσίν. ιὁτγερδολικῶς Ἡ τότο 

Φηην, ἀνὴ ὃ εἰς ὕψθ- πολὺ, ὥτε σπθεσε/γζεν τῷ αἱθέρα, ἀνέφερε τὴ) Καλμωλρή 
Άννα». τοιστον 2άρ 
ροῦς 54 πράτον ἄνω ασ α"ροίξαί ο. 

ντ τν ὁ  χθιὸς | 

πι Ἱέρητηα, ὅτι εἰς ἵψΘ" αὐτες ἄνιγε, καὶ ἡφίί Όρη ὁ ήν Φ:- 

1 » - ». ὁ] » -” - Ἡν ἐθαννῦς τιν ἡ αἴδωνόος, ἡ οἱλάσω» ἐφῆκε τῇ πέλφ. 

στιν 1 το δεινα Χθένιω ἔλεγον οἱ ὀρχαλοι. 

δες Δυσδαίμων ] Μετεὶ 3 τεῦτει δυσλαέμιων ἔθλς ἆλη αὔξιται ας τὰς οἴκης  Οἵ- 

ΦποδΟ- Ἐ ππίξων. ἄλλη 3 ἔθλς ἄλλα ποεῖ κ ΑἈ]αδοχίω. κ τω πόλιν, κοὺ τὲς οἷ- 

κνς Ἔ Οἰδίποδθ- παίδων κακεὶ 1ὸ ὄντες κακο ποίθμίιν ὡς ο οκ Φ-σιν τεχθίντες. 

ὤσι οὐ }ὸ ὃ μγ καλὶν, ἅποτ ἔφυ καλὸν ] Οὺ }άρ ποτε τᾶτο καλόν ἐν. πε 

οὖτὸ Ἡ εχω Ὑσο ῥίζής μή ἔλθοι καλῆς, τᾶτο ὃ ο) κ Ἡ Οἰδπιδα κ ονόμως 

γήυανᾶ Ἡ µητέροι, κφὶ 
4 

νε 

ὃ ὁ οὐξ ὦ. ΣΦ1 α Βαγπε[ ἴαπ ταΠΙπῃ, 
Ῥγασιετοα ροβίμπι ἡ ἄςχν ο ΜΙ; δς 1) ἱη [μα 
{εὰε. 

62 Οὗρειον τέε] οΌἶπε «θἰτιπιεπίο ΨΟΣ 
ὥριων Βίης αὗο[ε ποη ροϊετας, 41 1πι Ρταθ: 
Όυῖε Δισ. οοά, Ὠαες Πο γεείας εχμίσσης: 
Πτε-ν Έρειον ] τν Σφίγα. 

παρθώκ τὸ τ[όσωπον ἴχεσα . λέοῇ 9» δὲ τὸ πᾶ» 
σα(ου. : Π αγομον” ἴσω: επει εν Κιθαιρωνι ἑτρε- 

Φετ», ψγειον τέρας αὐτὴ) Φησ:, Τερκς ο]. π. τ, 

π.Φϕ ἅς. ἨΗίπο εἀίιαε νοσὶ τύας 
Φϊά4 ερειον πτερὲ» {ας Εἰταϊ: πτερον Αὐιοης 
εἰ ἱρτετ[ειπεται, ἅ 4είπεερς αἆ, Δέον- 
σθ- δὲ ΄ Ε, πόδας κ) «Ἠθ3-) τὸπ. σ. ΠΙΠΤΑ. 

σα Μη εὑρίσκοντες] Αρ. 004, μὴ εὐρίσκον- 
τις ὃ λύσι τὸ αὔιίωω κατησβίοιτο ὖπ᾽ αὐτῆς, 

φίο ἴωτιε Γετἱρίοται Οταππιαιίευδ; ϱµᾶΠ- 

ο Ν 
επει πτερωτη η», 

Φίνόκως ποῖλας τεκοντοι. τατο ἕν Φησὶ, τὸ μή καλὸν 
Δ . - ο .Ἡ . 

μὖωον , ὅποτε ἐπαμήσομδω, κὸὲ }ὃ οὐτοῖς γεγονέν, Ἡ ἔ9ι Κάλὸν, 

ὃρο 

α παπι νηΐσο ἀῑεεα1Γ εὗρεῦ αὐήίμια, νεὶ αἲ- 
νωά λυσαι' ἕ ἵπ ία οαμιάεπ νειετῖ η δυία 
Ώιερε ἀῑσῖίατ Ον άἱριδ το Σβῃίγος εὗρεῖν οκἰ- 
πΠρλα 

64 Πιῶτου} Ψοεοπι νη]σαεῖς ἱπιεγῖεοί, ἄς 
{επίρίαιπ η Αιις Οοά. Ροτιαιαῖ αΏΌξααε εο 
τε[εἰταῖς παπι ἱπ Εάά. απτααῖς Ἱερεῦοίης 
ἃ ὤνω Ἄ]ωσω ὀθζασα" ΠΟΠ Ιπες]]οξοιπ Πα: 
Τὰ ἀείησερς ΟΙ (ετΙΠΕ, Παπιεγὶ «ΟΠΙ2ΕΠ- 
ἀίμπῃ. Όταθτετεα ρ8ἱο ΠΕ, ἱσόρη). ἃ ἐπὲ 
ἡ γᾶς ΦερεὪκ., Οοᾷσχ ἴάεπ [αρ ἠταν]ε, 

ὅός Κατα πχ ο'] Αιρ Ο04,. τ το δὲ Φη- 

σὶ δὰ Ἱ' Οἰδίποδα" ἵηπ ΕΙΠΙΦΕΠΙ Ι[ΗΠῃ κατὰ 
ποπΠΙπαιιαπΙ αμίρειαςς νά, σ. Ναρβεέ 
ΑἉμποι. ἵῃ Ν. Ἡ, τι, Ρ. 5130, 195. ἃ Σο. 
Σεγίηρα Απίπι. 34 Ῥογἵμηι ρ 922, 294. 
δ--- Ραυ]ο ροίϊ ΝΙί, τὸ Μη καλῶς Ύενό- 

μυς 



Εις τν ῃπ φοας κανα 5 ΑΣ. φἸ. 

8σο Οὐσ οἱ μὴ γάμεμοι] ᾿Απὸ πφινᾶ τὸ Λαλὸν» δὲ μὴ νόμιμοι πτεῖδες καλὸν 
οἳ ολ) χα Φύσεως νόμον Ἀνέμλνοι» αλα χαταέρσετοι καν ὠτόστος. 

{ ση οἱ μὴ νόμιμο ] γεν, ὁ ᾿Εποχκλῆς καὶ Πολωνόκης καλοὺ ὀηλονέα, ἕ 
δοή Σιώαι ο γ΄ Ίλθε λέχΦ» ] Πατρὺς } σιώαεµον εἲς λέχΘ- ἡλθεν. ὁ ἐα ἆ 

ἀδελφξ «τῶν ε] οὐδπεδβ». 

ἔ- ὃρ5 Ἔτεκες » ὼ μα ] Ταῦπο ἐφεξής μέχοα. ὃ σίλως Χορᾶ ανακληῤκῶς σειφ'-. 

ρι- µακαρζεση λρχαιας όςδαεμονίας τος Θήδκς. τὲ ἡ ἑτής . ἔτεκέρ ποτε, 
ον λύναν ὀλοντοφνή σπαρτῶν Ἱ δστὸ ξ Φοινικολόφοιο δροκσν](ῷ-, ὦ ὥς σττε ἡκώσαμᾶω 

ο Ἐ βαάµθκρον οἰκοίω ἡμῶν, ἐν τῇ πατο/θι ἓ σι, 
δοό 4 Απο ] ̓δ αφή λέγεται ἐφτοῖθοα τὸ ἀκνόμλιον ὦς ἐν ὤλλοις ἀἴσέηις . ο 

ες. μ.ο) ὃ νου τὸ νοάμλυον. 4. 
: 897 Ταν 35 θηροτρόφε Φευμθλέφοιο δραίκον]θ- ] Τὸ στο Φειικολέφριο δεζκον” 

τθ. 67 συντακτέονν ηρότροφον 3 Ἄνναν , αξιφρασικῶς. τὰς οπεερτὰς, ἐπεὶ Ἀπὸ δηεάν. 
ξ δρςκον:(ϐ- ἐλνκβησα». τοτὔντει ἢ ὃ το Τραφήναι καὶ ἄντι Ἀνηθίώκιῳ ἡ } ντ ᾷ 

αὐζβωαι, καὶ αναδοβιῶαι δστὸ τν 239. 
825 Καλλισον ὄναδθ» | Κάλλιρον κλέθ» ταῖς Θήδαις αὐτὸς τες σπαρτὰς Φησ. ἔθ. 

3 πὸ ἔεδο μέσων λέξεων, ὡς κὶ τύχη, καὶ διλΦ-, καὶ δλΦ». λ 
"ονεῤίθ» ] Κλέθ», ο μιας 
δοο η Ὑρβμαίς ] Φασὶν, ὡς ὅτε οἳ Φεοὶ εἰς ν ὁ Ἀεμονίας άμον ππερε)Άῥοντον 

ἄται αὐτὸς άσμα εἰς πμίὼ Ἑ νυµφίων ' τὸς ὑρδμαίκς πύιω ἤ ἀντ ὃ }άμες νοή- 
τέον, α δα. δαμεικάς. 

ὅτο ., Φέρμιγί τε πίχεα Θήδας] Καὶ τᾶτο εἲς 6υδαιμονίας Φν-ὶ, λέγον τιῖς 
ο. Θήδαις σιωέδη, τὲ το λνρας Ἀμφίνθ» τειχισθηναι- ώ 

δα... Διδύμων ποτοιμῶν πέρον ἀμφὶ , μέσον ] ΓΙερὰ } µέσεν περον Ἔ' Διδύμων ποτω» ' 
5 μᾶν ΐἑ Αίρκης. ηπς ο ιζομλόη σὲ έμπο: οθον ελ Ισμίων. ἔυο ὁστετελεῖ ποτεμᾶς 

» ὃς καὶ Δύμες ὀκάλεσαν» ἐπεὶ “Ὁ ἓξ ἑνὸς οἱ δύο Ὑστοτελόντει. 
9) [” Άλως ] τε ΑΔ ρκη εἲς δνο αΟμλα, τὸ ἕμσσερσθον ξ Ἰσμίως, πεδία κ”. 

- ατερδόί 4 Έτοι 2άρ εἶσιν οἱ δύο πεταμοὶ. ἥτε νὰ, καὶ Ἴσμ. εωές, 

935 4 Διδύμων ππαµῶν κ τ λ.] Περ 3} µέσον πέρον Ἔ Δύο ποτοιμῶν δ 

Δίρκης τ πηλός δύο  ποταμιοὶ «λ]ομρῶντοῃ Ἂστο Δίρκης, ὁ Ἰσμηνὲς, κεὶ ἡ ἑμω- 
ος τή πηγἩ καλκυζη Δίρχη, 

ὅ33 Χλοεροτρέφον ] Ῥοτανοτρόφον. 

δδι Πμπερ | 1ὸ ἔμσφβοσθεν ὃ Ισμίωᾶ ποτζί. 

3.5 

μεν άποτε ἐπαμίστμεν  ἐδὶ ον αὐτοῖς γέγος», (11 τώοσεται δὲ τὸ Τραθλναε κ ἐπι τὸ γω. 
ὁ ἔτι καλόν, ασ τὸ αὐξηθρνωι κὸ ὤναδεθη-αι, 

66 ᾽Ανόσιο] Έαης Ψοςξπ] ἵη Λι. 0οἆ, 68 Ἐξ ἑί Απιε τοβίσμτατη, ρτο (εεῖρι 
{εφιευαητα Πϊα: Οὔτε οἱ ἄνηθοι παῖδε, ματ Ιε]οπε: ἐπ οἱ ἔύοι αἱ 90, ὦ, Όυκο Ραυἱο;, 
λόχινώς. Πε Ἱεβυπίαχ νοςες τὸ ἔμιπιεσ]ε 15 Ἰσμιᾶ. 

67 Σντακτέν] Λι. Οοᾷ,,ενακτν, Ἠ]ίπο τεβῖας εἰϊσετεπίαί » ἱη[οτίως {αο Ιο- 
κο ὃ γ. Ὅ-- Ρ8υἱο Ρος: ἐόρζη. «0, «οἰἱοςᾶἴσθ, αΐ 

οι, 65 



οἱ κ οι Ὁ κατ ἽἼ 

ἄπς Ἰῳ 8’ αἱ κερεοσα] Καὶ ὃν) ἡ κερφσφέρθ- Ἰω τὰς βαφιλὲς Ἡ Θηδείων 
ἔλυζε. 

ἄ37 ἨΜνθλαλας οι «γαθν |. 7 Δα ἡ Φηὴ Φοσσο σιωτέµως κα πόλις αὖτη µν- 
2 α 12240 ζει 

ς .»ὺ μα 
ρα) κατων . ὧὢ:ς τε ε/ εγε τσ 

, ' . ο θεα ν 
α νιχαις σω ντε. εις ἄκριν ον τω πολέμω αθελήλνό:ν ανλρος- 

” » ” “ . Π 
ἔτω µακαθιῶν, Ὁδν ἀπεικθς τὰς ἐπελθόντις πολε- 

μες οπώσκ-ὃς ἡ ἔτως. Ἠδη ποπιντει σλευνεκτέμαᾶ ότυχεσ ζω, Τί καὶ ὤλιως ἆλ- 

λος αἳ «ΕΨ κωδ νιῦ ὅτι ἔνρ πελέαν ἔσηκεν. ελα ἀγωνίεμαί. πολειικοῖς. 
ο, ε 3 η ο - ΄ ͵ 

ὅμσ,, [ Άλως | Ἡ Ἀ.πέλι αὖτν. ελς πες ἅλλοις ἄλλας διζα δή µνολάδας, 
“ 1 

2 αλαθῶν, νι ἐν πινδνιοις ὤχρθις Ἓσηκεν. 
Μη. Ἡγᾶ πτέροθε Όιηαπρ] Μαντω ἐκαλᾶτο ἡ Δν]άτηρ 7" ὃ Τερεσα. 
} Τυφλῶ ποδ) Τὰ μὴ ὡπὲ Ἔ εἶκεων ἐφ]αλμων ὁδηγκιδρω. 3 ' 
δ4τ Ἐ Ναυξατι(ν ἄσρον ὡς] Καν τοῖς θλιδαποις Ἔ νεῶν τὸ ἄσρον» οὖν ὃ 

δήλονέπ Ὀρτοζλέπή το σιδήεκω. 

δ43 1 Φχνθ» τσ ἐμὸν ] Τὸν πόδαο 3 ἐωὺν ἐμελνζα, ἀσφαλιζεδη. ἓ 
β16ό οὓς ἔλαδιν | Οἱ Ὦ οἰωνοσκότοι ἐν δέλτοις ἐσημείζντο τος πτίσεις. ἵνα δὲ 

μνήμης ἄγωεν. εἰ ἃ τυφ.ὲς ἰὼ. μὰ ὀπυμάσωμλο. ἡ 1 θυράτηρ, ἔμπερρ- ἔσα 
ἔπι (εὔτο πες πτέσεις. Φασι Β αὐτίω 

ἡν 

6ο Ἡ κασφ; 65] Ληρ 054. Καὶ ὁ κο 
πορατοφόσθ», ὅτις ἐγένχς. τὰς βασιλεῖς Ἔ .Θ1 
θαίωνν οὁ ἄννκε (Ἀ κα) µνρέδας ἀιγαθῶν οτί 
παλῶν. 

7ο Δε δὲ Φισὶ ὁφ σς.] Ουωτ, οἱίθετο, 
Δε Ἠὶς ουἱάειῃ νειως Ἰεδίο Ρτοι(ης ΠΩῖε 
Ἡ Εάά. οὐὑΗίοταια. δίς Ας. 004. σν»ε 
λάντι δὲ φεσὶ Φράσχε συ,τόµνως, ἡ πόλις αὖτν 
ἁ μ, α. Ἠ νίκὠ: συ ώπτασα, ΟΠΙΙΗΠΙΗΤ ἵη- 
16ΓΠ)ΕάΙΑ ' τογαῦτα πλεοιέκτήµνετα εὐτοχησα- 
εκ. ---- Ευταπεπάηπι: Συ ελόντι Ὦν Φ)- 
σέ, Φράσαιν υ πθλις αὖτη, ἡ ------ ἔι τεγο 

Φαµρὲς, Ἰπουῖτ νειας εποτταῖοΓ. και, 
6Ταςος [οἱεπιίρης ποσεϊβῖιπα Γοτίπα [ο0 6η 
Οἱ Συ»ελότι δι Φράέσαι, ναί εἰπεῦ, ὲ αἱξθη- 
ο ῥαμοῖς αὐ/ο)υαπ, ξ υεγῦθ ἀῑεατα: ΠΟΠ 
ορτἰπιὶ οὐῖοας νεθτΙπ ἀπιαχαϊ, [ά ἅ 
εοεπίίοτες ἴτα Ἰοᾳ1πη στ: 3. «ποπή. 
πα. ϐ. 17. συελόντι δὲ εἶτεν, πάντα τα 
σήμα Ὁ' ποταμός. «4λρπ, ΧΙΙ, . 61Ι. Β. 
ευ.λώτι δὲ ετεν κ ιτε Ὑ Ῥολέε Κ.λέσρχον 

------ βίον κνηκῶ τῷ δ.τι τε Ομἷα νμ]σο 
{τεφιεπιῖας ἵπ τα]μις συντόμως ῃοπεβᾶ- 
τΠτ, πος ἵπ αἱτοτίαν ἑοσ!π Πίς ἔμεσαε (1ἳ. 
{Ειυιώσε, ας ἔο"τε ρτπίτως αἲ αἱτετάπῃ αἰἰ- 
θέυπε, Ὁ ε 6094, Ιἶαπειτ Αιρ. «4ἰιπί 

κ.» 

μᾳ 3 θάνατον Ὦ πετρς αθλτίω µαντι 

ας Γ / ᾿ -” 2 - . » ΄ 

Τ Οωίσματ᾽ ἐθίδων µχβὼν } ̓ Απορῶσι πγὲς, πᾶς τοφλὺς ὧν ὃ Τερεσικς ἠδιώατὸ 
κατα- 

εῃ Οοπιῖεῖ, συ:τοµιώτατόν γ΄ εἶπεν" Απατὲ- 
Ίαε τατῖου εἰρῆς ἵπ Βὶς αριιά «4:119ῃ. ΠΤΙ» 

Ἔ ν δι σἝ. 
Ῥ. 558. Ε. συτεµόντε σι. ὧδι Ἐν Ἔσθ 
ἑταίας, ὅσατερ ἐς 9ηµέ, ἐξωλέςερο». 

7ι καὶ ἄἃ με ἅλοις ὦ ] σογρεπάυπη ατοῖ- 
ἴτοι: ὃ ἄλα ὤ Ἆεις ἀμνιψ αμ ένη" τεὶ ὤ τας 

ἅλαις [οἰ]ίςξει εὐτοχίας νεὶ ἀγαθὸν µνιάδας. 
Αιπ. Οοἆ. κ. ἅ -ας ἅ "ου ὦ' οῦν ἐπ ἔημα πο 
λέων ἔσκω. Οιῖ Οοἀΐςοπι 24 Τά. Π]έτυαρ. 
εοπιµ]ήτ νἱτ Οππεεε ρεπίβηπας αἁ[ετὶρίς- 
Ταϊ αἆ νοσες ἐτ ἔηρ (Πε νυραύαιαί απις 
Έστπε[ιωπι) [η επιία 5 ον ἕνα ο ἐν Λΐ. [εὰ 
», Ἱερεπάμη ἐπὶ ως, ἵπ αεῖν πουαεμ]κε, 
ο παροιμικκῶς. 8) 1] }Γεγο1οί 1, ΗΟΠΠΕΡΙΗΗ 9 

». }οηβξμωη δα,” Εεχοάσιεα, Εν ο Χ, 
ἐπὶ ἕνρε ῷ ἓ ἀκωδς ἔχει) ἡμῶν τὰ πρ Γωαταν 
.ο1μρίπης αἀλῖνει κ. Χ. θεξ. ἁσατ, 4- 0ὲ 
Γοιαῖ αο. Γοΐνς ᾽Ακμιᾶς ἑςακνῖαν ἐτ. ξυρᾶ 
Ἑνάδα απσα: ἀῑκι ΕρίρταππιαίιορταρΏις 
αριὀ Λύπιατεήνπι 4 Πετοὶ. ΜαΙση, Ρ. 
ε7ο Ε. Γαμίο ταῖὺς Ειτὶρίας Γιά ἵπ, 

Ῥμουι. ν. 1088. οπαετετιῖ {οευβαά, ᾿Ηλθον 
ὃν πρὲς κύ δννον Ἁεγίίς 6 ορ2ς τεεροπάς: ΡυΠ» 

εως Άνω γ ἐπ αὐτὴ, 

11 Τὲ Τεχεα΄ν] Δυρ. θά, 14. ἐν { δογά- - 
τας 



ειΣ Ἱκλς ΦΟΙΣΙΟΣΣΑ Ν, ο5 

καταλαμξάνον ποὶς Ἑ ὀρνίῤων Ὑτήσειο » καὶ Φαμν. ώς ἡ ὀυλάτες απο Ἐωπειρς» 
ὧσε, ἔλελν αὐτώ τοιῶσδε κο) ποιῶσδε πετεοξχ τος ἔρις ἐκ τετ ἓν ὀμειΟ- ἔμαν- 
κάετο᾽ Φαςὶ 3 κοὺ μᾷ Όσνωτον αἷτε μαντιν ὤθλσον Ἀρέοθς τί δυλατέος. Τ 

δή Θακον ἐν ἱερον ] Τόπθ- Θήέη: ὁ κθ», ὅτε ἐμκκπιετα ὁ Τε: 
ον σικο, 13 ἡ σκίωπες ἐν ᾧ κα Αεζἐμλμθ» ἐμαντευετο. 

845 Τέκνον Μενοικύ |. Ἐϊπέ µοι πίσκ Αιαημαιφ” ἡ ἔωσρέφσθεν ὁδὲς ὃν «πθ-' 
ἐντς ὃ ὃ ἄπ(θ Ἡ ππρείων ἐποιξντο Ἅ]ς τάτο Φήσιν, καὶ ἃ ἄσνθ» Σδὲς, 

Όσο 3 ᾿Ενὺν καωνφ γόνυ ] Απο ὃ Ἔ ᾿Αθίωῶν 4 ἐνθῶν ᾽ ετω ἔπω κανε μόλις 

ἀἰναπαυσέμλωθ», καὶ νιῶ ταυτίω μετακληβεὶς ἔρθΗ Ῥ ὁδὶν. 
ὃςδ4 Ἐξωρμίσω |. Γοφφετωι κοὴ η, ἀντὶ ὃ οἶσιν ὃ σὺν πεδω. ἡ µεταφορφ 
ὥσω Ἔ Ἑ νηῶν, Ἔ εἰς λιμλυα κατοιγο 

858 .»[ ΆἈως 1 :Ἐξορμίσω Ἰ η τὸ ἐσν, 15 ὧνε ἐξορμίσα ὃ πδα ἐπίν' ἡ 
ο τὲ ἀπεερέμφατον ανὶ ᾧ σεισικ]κά » αντ ὃ ἐξῤημιίνον συσεν. 

ὅση Ὡς πᾶσ᾽ ὠπήνη } Ὥσπες Ὢ ἅ άρμα. 

”» 

μὴ ὀ1 8» ὃν καζν]ὂ- ζωόχν, ακνήτν 

μέ, ὅ ὕὅτω καὶ πρεσθύτης, εἰ μὴ τς αὠτὸν Αἰνακεφί. 4, ἑαυτῷ γρ 5 δια α τοι. 

ὃσς5 {1 Κκφίσμαᾷς | Σειρφιγωγάμαζ,. Ἱ 
δσό .. Εν]. Δησμίνως ανα γνωστο». ἔσι Π 

49 τικος, ἕτερε 3 2ρκ]ικεν. 

857 .. Οὕτω λελήσµεβω ] Τὰ διό σε κεκλέκαμῖμ, 
7) αναλαμθανε συτὶν. «να κτήση Ῥ ἑωύσμιν, 

β5δ Καὶ ανεύω ἀἄθριζον] Διὰ τᾶτο πνεύμα οώτὶν ἀβροῖσι Φησὶν. 

ηῤῥηι», ὃ μὲν σοοτέν λόγν ληκ- 

Αλλα συἈεξαι , αγ ξ 

79 Ἰ ἔνδον 

ὃν Ὁ ὁδ αὐτὸ) συμθα(αν θεεμέτνᾶ αν αφνξη ΑΦ ὁ ἔξωόεν πνοζμικ]θ». 

καπφ-] Νμό } καµατον, Ἡ τὸ ὼσὲ Ὁ ἐδς ἀσθμα γέμλνον. 

ε.ρ Τειρεσία, ο πρὸς ἐκείη» λέγὰ τὰς Τειρεσίας, 
πη λόγνς λιγί Τειρεσίας” 

τ3 Ἡ σκέωπες] Ἠθες πε]ίοτα Οοᾷες 
Ῥγαευυῖε Αυ8. πα οι Ργεεσθεηῖοά»ν 
αας [ο {ή Εάῑ, Ιερευαπιυτ: οἱ δε Θὔκοι 
τόπὈ» ΘΆλσης, ὅτοι ἐραντεύετο ὁ Τειεσίας. Ὠδὶ 

1Μ4Γ. τόπίδ- Θήτης ὁ θάκς-' νᾶ Ὁ. Ρο[μ6- 

ται: {. Θμδαϊς', Ἠϊδ, Πθς ΠΙΤΗΙΠ, ος - 
(υς: ἵπ' ΝεΠμοῖῖίς αἱ δοῤᾖοε[ίς Δι, γ. 
τοι, Ππῖίτετ Ἱερίατ: Θῶκθ”, τόκ- ὅτο 
καλό 1 δ-, Π]αά ἵπτετ ο Ππππεηία τετα]ετίτα 
Οταππιπατίεοναπι, Γαμ/απίας Ἰ εδῖς Ίοςαι 
ἵπνευα, οἱω/οσκατεῖου Τειρισί6 καλκ κο, ΤΧ, 

Ρ Τατ. αι βιιΓαξιεάιέπι Τΐγ2[ίαθ. Οιμονίς 
{1418 θάκθ-, "νε 9κΦ-' δεάεπι οαβέγε Ρι0” 
ρτίε σευαπιης απσμγες: Γος οί άοσετ 

Ὅ Όε]. ενα αμ π Ὠιρτεῇ. ΧΧ. Ρ. 236. ἴῃ- 
48, ἴπηιίε ἐκδ: θόκως αβρείία: ἡΤνοβα, πη 
ΡΙορ [η Εωηρίάς, φις Γεάεπς εαρίεὖαε 
απριώία, δείίαι υασίμαπι νοςας αἀὐρμας 

77 απ» 
τὸ 

Τίτε[ας παλαιὸν 9ὥκον ὀθνιθοσκόπος, ἵῃ δ0ρᾗ. 
Ἀπιϊρ. γ. 1ΟΙΣ. Εωτίρίαςς ΒασςΒίς ν. 147. 
Ἐλθὼ» δὲ θώκας τόςδ), Ἰν' εἰωνοσκοπεῖ Ἠαμς ἵπ 

Τταρίοίς Γοτιπαια αἰτενῖ ρταεια/θήπα: Θάμθε 
ἅ 9 εκθ” φιο [οπιὸ Βπαῦῖ νὶς ῥυπηπιας ἆδ- 
ουίε αά ο[γελίωα ἵο ν. ῬΘ κακον, 

74 Μόλις] Ππεοίεωπη ε {, εἴα. Ου, 
Φἰάεπη ἔρχομναι τερο Ίζμιη ΡΙΟ τα, κ. 
Γαπιθη (οὰ. ὧπο Π ἅ' ᾽Αθϕαίωρ ωθφυτίκα 
κκ) πρῄσφα!θ». 

Ἶς Ὥσι ἐξερωίσαι] Μί. ὡς το ἐξ' μαι» 
εοιτίρετο ρεινετία Ποη ἀα]ταν, 

76 ᾿Αιαλάμδωνε] Περοίῖτιιι Ρτο Γεγίρια 
Ισ8ίους λώρωδ-οε Ὀῖ εδΙΙάΕΙΠ πιεπάαπε 
βΙΠυΗε εκ Ἱερηεβασίς Χειο θομεὶς Ἱ. 4. 
ΜΙεοειΙ΄ Ου[, ν1. Ρ. 591. «ΟΗΗ. ΝΙΐδεε]ἰ. 
Οὑ{, Ὑοναςς, Έ. ντ, Ρρ. 5ΟΙ. 
7 λσθ] οτί ην η [ω]ἱος, Αἶσθδ- 

τ ψὂ 

αμ] τὰ 

«λλει ἃ ; 



σ6 υπ ὦ ὥδιακ]1 κ  ΑΑ σ 1 3 

δ. ππο σα μι ὃὶ πλ: Ἐκρηρκάς, πὸ μβκθε, 7 15 ως ροὴ πὲς ἐλέειθ» ἑ ορ Καλιμάνα, 

στο δν Κόπῳ περι ] Γεσφοται καὶ παρέµ, αντ ἃ «πὸ Ὁ κόπν περ” 
ΔΕλυμΦΗ. 

"δόι ΠόλεμΘ! Ευμόέλπα ]. Ἐπίτηδες σεὺς ἔπωινον ζωώκε.ν οἰναικεχρόνιφα) 
(ο) πίοσαεί ηλ νεος σεου χονάς ᾧ Θηδαιῇ πολέμν. 

"βλλως Τέασάρίι πλνερὰς ς Θηξαικς πελέιεν πρεεθυτερός ἐ ἐσιν Εμόλαν ὁ σος 

Ἔρεχβεα πόλειίὈ». Ερεχθίως μὲν δ ἡλ κενή ὃ β.ε Πανέίων , Μ Διγεὺςς Σθήσεὺς, 

ὁ ἐν τή Κωδμείοι πεσόντων τοὶ σωασᾷ ἀνλέμόμθ». ἰω ο ὁ Εὔμολπθ- Θμικῶν 

βασιλεὺς, ὃ λέγεται ἐλθείν εἰς Ἑλούσιω» Όση πὲ μυθίάαι πο Ἑλόίσίια ' καὶ πρῶ- 

π(θ- ἱσορείτε ἔέν(δ- μενμθῶαι | ὁόὸ κο) ἀπ αὖτε ἄρχοντες ἐγλμοντο Ἱἱεροῖζων Εὐμολ- 
πιδαι Αη. |) ὅτθν συνεμάχείον Ἐλόυσινίοις» πισαίζκ κἩ ὅ Αβασιλίως Ἔρε- 
χδως- }ὶ ἡ ἠττηςεὶς ἐφονειθη) ἕκερον ἃ ξ ᾗ σνβόχμιον ἐπιμήθη. καὶ ὁ τάφο» οτε Ἀρώθη» 
ο το πρῶτεν πα Ἑλόυσήια μεμυπωῦς. πινὺς ἃ τὸν Ποστιδῶνθ- 3 π Εὐμολπον Φασὶν, ὃν 

ἠττηθς ὧποὸ Ἡ ᾽Αβίωάς εἰς Ἐ ἔβιν ἘἩ αν ὃ απλής Ας Ὁ ἐλαιως, ὃ κὸν αὐτε) κἩ 
Σ. ̓ Αβίωαίων είνη( εν. 

785 Ὡς Ἓ πδε ὁ.] Βαγπε[ζις οοτήρεπἆιῖτ 
Ρυιαϊ κῶτθ» δίπλεθρον. Βοηε]ε] ης 34 ςαΗδηι. 
Ἐταριῃ. 60ΕΕΝ ν ο «4 ῥτο ὶ πδ; ὀλεθρ/θ” 
πό Ἱοσθνη. 2) ἀπθ» πλεθραβο , ἱπρειὶ Ιοηρί- 
ο ἴμάο. Λίαι αριά Εωτίρίάεηπι κάπθ- [ε- 
μα. ειιή µη ΟΥαππαξίζος εἰ ὃ ἀπθν.'' Ηῖο 
πιο[ίεπι ἀἰπειεπ]Ητ ΑιΙρ. «Οοἀἱσε; ΠαΙΠ 
Χετα Ἰεξίο ποπάμπη Εαῖς ἀείεξτα. 

7ο Τέσαρίι γεεαῖς σειὔχοτα] Λιρ 0οἆ. 
σέτραδ γωεσο {ροηῖ Ροϊειαί τετράδ. γενεών) 

8 Θ/β. πολ. ἵπ αφ Ωἰδιις ηπὶε ἀεΠείί ρατιί- 
εἱρίαπι. πράχεντω, πεεε[ατίαπι αά Ἠαης [επ- 
τρία, Ρογβε[επάα]η: σέρσαρ((ε γενοκῖς πρν- 
Ἄουτα ὅ Θηδαῖϊκᾶ πολέριη ἀνοικεκβόνις αι 16- 
δίας οτε [οΠρῃβοι µετακεχρόισαε Φε 
αΗ410Υ σεπεταβοπίδτις απῖε ΜΕΙΗΡΗ ευεπέτε 
Ὑβεναπιπη /εέεης Ἡν πες ἔώπβοτα 89: 
Σωΐε, γἱά, ἔο, δεαϊίρετ, ΔηΐΙπ. ἵη ἕνιε). Ρ. 
41. Α, 8) Ανκροίζειν ἅ ἁλαχβοισμιὸς ἵῃ 
ταλίδιις (γεηπεπίαπι Ο}απηηιαι]εί: Ποιῖ Πίο» 
Αιακεχ(όισαι Ἱοβίυτ ἵω δελοί. αἆ διωτίρ, 
Εί ρῥο]. ν, 531. Πωλας Ἐνέτας] Τωῦσα ονα- 

εχρόισαι" Σλιπω 19: Ἐλλη. ες ἔχβώισε πτοις 

αὐθεηόν Ἓνεαις, νεἰ ᾿Ἐνετικοῖ, ον δὴ- 
βαᾖ. ἵη Ἡ αν» Ρ. 973. 38. υβί πιοπιϊπις 
ἅ Εὐριπίδα , να χροίσαν Ὁ- τὴν τοικότην ἐπ. 

ατέκν εἰ τὸ Ημκικά «δποερίις ἱαρίτωτ ἵη Ρα» 
Ἰηδιποςί νεζενηπ Ο) τεοτμα πι» ὁ τµό- 
ὴ Φαχινισμὸε, νο 6 αχρο ισμᾶ τὸ 3 ἴρ 

} Πό- 

µω" εριπῖ Ἠϊ ποεῖρης Ρθεεαία γείθ- 
ΤΠΠ). 

8ο Κέκωψ ὁ β΄] 5ίΙει Βαπεβις, ἵπ εν 
ας αἀ[ιίοπεπι Ἠπες Ρτίπηπι τεεερία ἵταπ- 
Πετιπε ἵρ ἴ]ας Ρίετ Ἀἰπρήφιαε. Ἐκ ὑῖ- 
Ποτία τερειίυπ ατδί(τος α Βαγπε[ίο Οεοτο- 
μα αι, Ἐτεσμεηαί Ε. ποη ϱ δοµοἰίο ΜΠ, 
ὍΌι ἴπ Εά4. «Εὶς ἵῃ ΑΔυΡ. 0οἆ, ἱερεῦαιας 
Ἐρεχθέων ἅ  Πανδίω» ἕ Αὠιὺς, ἕ ο, 
ὁἙ ὦ τή Κ.π. τ. ας. α. νυ]ραιῖα Ρετίρία- 
εἰβῖπιις Το]. δεαἰέσετ {ως Ἱ. ο. ΠΙΠΙΙ ταπιε 
πηοπηῖι ἱπτει[ετεπάιπῃ: ἅ, Π τιιτοςεάεΠ- 
4ο. ΠΗΠΠΕΙΕΦ α Ἰπείεο., αιτία Πρειιτ ἵπ 
ΕτεεβίΠεο ΡεπεΓαεῖο, Πανδίων Ἐρεχθέως 9 « 
αῑι πμμια: νίἠ, Μειγ[ιω ἆς ερ. ΔΙΗ, 
1, 6. 15. 

δι Οὗτίθ. συνεμώχ. Ἐλωσηίας] Η]ς υ[ας 
εβ 1ο. Δάεγβις Αιἲ, 1εᾶ, ντ, ο, κσΙ. 4 
Ῥερ, «4λεπ, τι, ο. νιΙ1, ρ. 1ο Υ[εῖ- 
πα, οπαβιάσα πεπηϊπὶ, πο απὶρίι ἵπ ο. 
Ιεμβηίϊς, ------ “Ομοἆ [κεϊδῖς ΘΕεΠΟΙ, αὖ Πξ- 
ποο Ἀιωποίῤο Τῆταςε Αιιΐςος Ειωποἱῤίᾶας 
οπἱρίπαπι ἀασίπε, νία ετεἀ[υί]ε νἰάειμτ. 
Ελα Ἰμεδ, Με [Εὔμολτοι] ἐλέγοισα 
πρεῖς" ὁ σα Έράκης ἐπισρατει(άς, Ὁ ἕ προσ- 

πουν) (14 ε[ὶ ἐδιοποιῶ») , ΦΕΤΗ ΠΟ ΡΟ (εαὲ : 
ΤΡΟΦ) {υπ }. οἱ Σ0μοολπίδων' ὁ ὃς ᾿Απόλ- 
λωϐ- κ) ᾽Αενιόμης" ὁ ὃξ Μεσαία ο Δγῤοπης., 

ἃς εποπάαείως ραμ]ο {ρ[δὶ ροϊομῦῖ, αὖαπι 

δες» 



ΕΙΣ ΝΑΙΣ)ΦΟΤΏΝΕΈΣ ΣΑ Σ, ο) 

να Πόλεμθ» Εὐμέλπν ὃ-ρὺς ] Ὃν τὸ δέρυ ἔ Ευμέλτε ἐπί. "ἁἌως. Σύ μλπθ» ὁ 
᾿ τς Θέώκης βασιλεὺς. εὸς Ποσειδῶνθ-. καὶ Χιόνηφ., αωιωυέμλυς» λωῤίες ὡς ὄνη- 
οῥήθ- αὖτ : πατρὶ . Αβύνας 3 Ἰ. σΕὶ ἡ πελεως κθσιν, ἐφραίτενςε κωτ αὐτῶν 
μηκωσομόωὰ Ἄ ἅ πολέρο ἑκων αὖτας τάτον διέλυεν» καὶ νεικηκθτων ᾿Αθίωσιων, κ) 
κώλλυίκών Ῥνεμλμων » ὡς αντὲς Φηςί, ᾖ 

δόρ "θηκ' ] ᾿Εσάμηνον. 4 
"1ο Καὶ τόνδε χρυσο «φαν Χευσὰν σίφανο εἶπεν, ἐπειδὴ στήν ἔχνζω ο] 
τππῖς πολέμοις, ἵνα νηκῶντες - .. αναλέωντοι 

β64 τ παγχα» ] ᾽Απαοχὴ κωσίως ὅτη καρπῶν, ὅταν ϱθὸ παντὺς ἄλιν τῷ 

Θιῷ πιο Σστοτέμητω! καὶ αναθή μοῖραν « 
δό5 ., Οἰωνὸν θέμίω ] Σημεῖον ἐξεμίω ἃ καὶ ἡμᾶς γιῖσῳ τὸ γικηφόρφ σν 

είφη. ! 
”μ65 4 ΚαἈύικο σοὲ εἶφη ] γω } σεν οἶφκνν, Σ θρα τῇ νίκη δούἑνς σει. 3 

1 δγο ᾿Επεκλέκς - μν ] "Ἠρρείπεν ὁ ᾿Ετεεμλῆς τὰο αὐτίαφ δ λύπις - μάνπω». 

Σω δν 28 ἡδὺς εἲς λέγες αι 
Ἐ)9 ὃ τεχίω μαν]ικίώ ἐμεμψαμίω, ' 

ονὴ ὁ ἐξεφαύλζα, 

ὅσ5 Ἐξς ᾽τεχνωθη | Τέκνα παντὴρ ἔβνετο. ἀντὶ τῇ ἐτέκνωε. κ ἀππεβάθμτίων 3 
σοκ ἳ λόγμν. Ἀπὸ τά Λαιν ὃ ὀρξαμλωθ», αρν εἰς τες «ολ ὃ. ᾿Επεκλέῷ 
ααὶ Πολιυείκίω, 

ὃσς τ Ρα Φεῶν ] Μη βυλίοί τ θα. : 

ε7ζ ΑΝ’ αἱματωτὸὶ] ὃη Και ἐξ- ὃ ὀλοντο «ἱ ἠρο]μόα καὶ ο πτρωμέναι Ὡ ὀρᾖαλὰ 
μῶν τυφλαίας., Ἡ Ἄ]φλοσοὸ «ἵμοταδεις 

976 Θεῶν συφισµα ] Αν τὸ 35 ώς, ἡ Όππνεια θεῶν.' 9 πῶς 
δειχθ” μὴ α΄ Όκχσον σεῶν, 

Καπιδεξις | Καὶ δστοδειζις, ἤ} αν εν ανν 
3 Κωπίδεδις Ἔπάὺθ | Καὶ κό, αὐτῶν ος Ἐ 

- 

- οἳς ) ή 

ερτοβαηὲ νυ]σαία, Ἐίο Μυ[αεῖ Ώεϊορεςατε 
βΗα5, εεγεποµίατιμη απ[ες, οΓἴάΠ ἀθάῑε 
Ἔιωποίρίαΐς, παταδείζας “τὴ; μήπσω κὸ ἑεοῷα- 
εσης γέγοως, ηΕ [οτ]υίτ, ἁπάγοείοα πρι «δεᾖρν. 
{δολ αἀ Οδ. ἵπ' ζοἱ: 8: 10.7. ὁοἱιοίίαι 
"Εαρε[ετρας Λάεμασίης ἳπ. [ιαξτοι ἂν ῇ. 3. 
νο Μ4ειήήως ἴαπ] αείατ υῇις Εἰσυήη, ο, 11. 
οσα: δρλας] Ῥοβιωπ Ριο' ἸΑἲρῶὠσ. Ρραμἱο 
1πιε ἆμωσ δν», ε Ι.εἷά. ΜΕ Η:ςε «οΠι- 
πιούαπι τεεοτάος ἴπ'οςμο]ἱθ: νοτετί, φὐοά 
Ῥταξοεβῖς, τεροβτΏη Έα σᾳ1ε ποπιεῃ Αὰ; 
ες Ἄυβ ο ριο ᾿Ἀθήνες' αὈῖ Ρ]επο «εβί- 
ο» ὃς μα Ίμθεις ὑπ) ᾖξ |Αθρῶς Ῥπεαειεισα (σα. 

Ἄνρ. ὡς ψὴνέεν ὦν τι Α, ὑπνπιανε ἔοι[ας 

ἐες εἰς πὸ μὴ «κο ται τὸ τῖου, 

Ἓλλαδῳω, ἳ 
88ο 

βεπυζρυπν: το (περιυπς) ὃς ὁ ή οδών .. 
Ἡ) ὑὸν' αὐτὸ κ Ὁ ᾽Αθηκείων ον ὑμη(εν, εοηΕ, 

19. 4ος]. 4ς Περ. «ΐ1δεα, τή, ϱ. να] 
Ρ. 11ο, ἵπ Εν εκοξεραμαἰς πίῃις ἆ,Πρεα» 
τε κετ[αιςς. 

53 ἀμεδιωνσαηῇ! οἆ, Λια. ἕνα οἱ ρεῶντες. 

« αδύαυτοι ἀνα δι ουσ. Ροίωῖς ἰᾷα ἆμο νε- 
ταὮ Ἱεέείοηοπι ᾖ-αδένντωι 10η αἲεηυατας. 

δᾳ τω: ἐξ ὃ ἐ.] Ηῇ οπ/Ώ5, πας η] - 
Πας. (ασε Ργεῦϊ, 0ος. Δυς. Ἠμνοί ναι ο τε- 
τριμωρθραι τ ὀφέολμιῶν αἱ τνθλώσειςς 

ὃς ΓΠκ[ςλογισμνος 3} ἐπιοσ/ει(α σι ΕΣ 

Ας. ορά οδός ο κάν Αλῶνς. μ.μ 

ἔεππετε, Ὠίρουν ο 
ς τ Σ6 3 



98 3 'χ: ο Ἁπιαλα 

. 8 4 - Ές τς 4 ος 

88ο Ὡς δὲ θεὺς] Ἡ Ὡς δἠ µέἈοντες ἐν τότν Ἡ Ἡ θεῶν κοσν καὶ οἱ ανοίκ: 
ἄ ε . ΄ / ᾽ .. ν πουν ὡπεκε αι κφὶ µέχρα τὰτὰ σήσειν οἰόμβνοι αὐτῖς τὸ κακον τὰς θεὺς, α]οὶ 

- - { ω ; ν. - -- » τά συ/κλεςν Ὁ πέτρα Ε τρυχον]ας. κεκραµένον 3 ἱώ τοῖς θεος, ὥτε καὶ αὐτὸς 
αἈνήλες Ἀσοκτέναι 

ἳ ” ω ΄ , 
ὃδι Ἡμαρτν αμα ῶς] ᾿Απέτυχον απαιδόίτως. / 

40ο Οὗτ' ἔξοδον | ̓ Ελόθεριαν σπεδέρχ/οῦς { οἰκίας. 

85.» Οὔτ΄ ἔξοδον διδόντες, κ. τι λ. ] Καθερξαν, Φητὶν, αὐτὸν, ὅτε πινω τ- 
33 

μ΄ ὸ ν . - ή Π 
µίω Ὑσπθιδέντες αὐτώ, ἅτε παρελθεν πν συ[χωρντς» καὶ τετὰ χάθὰν ὃν μηδεὶς 

3» Αὐτες κατηροσωτα. ὅτ τῷ ὦξλ τὲς ἐφβαλικες πτιθφ μοῦ "7 σοοσ]εμαίεν, 
«οὗ Ἐξηγρίωαν ] Εἰς ὃν μὸν ὀκίνήαν. 

Ἔκ 6] ἔπνόσ] Ἐξεφωνηίε κκτ᾽ αὐτῶν αρθς «καλεπας τυφλὺς ὧν. 

881 Καὶ σεὺς ἡπμασμλθ- ] Σι τέτω 3 καὶ καταπεφροήωῤ Θ» » καὶ ὑδοι- 

ζεμλνθ». 
θὃς ᾿Α γω ] Αεήτ ὃλ Αλ], -δ ἃ λέγων ̓  τε ἢ ὰ στὸ πθινζ. ὁ 3 νς, πράτ" 

των καὶ λέγων πολια » ἐμισιόίω ώπσὸ Ἔ παίδων ὁ Οἰδπδίθ». 
δὺό Εἰς ἔχθφΘν ἡλθον] Γρόφετει καὶ, Εἰς ὄχλον Ἓλθον, οἰντὶ ᾧ εἰς ὄχλε[ων. 
ὑδσ Αύτπχειρ] ᾿Ανή ὦ. αὐτοχέρως αμφέτερι Φοιάβήσοντεη. 
ξ "λλλως. Αὐτέχειρ θνα]ο. χυρζωςς ὃν αὐπὶς ἑωτν τις θυνατωσή. ἐντοῖδα Ἂν 

4 - ᾿ ν ντν - 

πὸ ταῖς χξρσιν αλλήλων αὐτες Δανατωθίώαι 
{ . . 

κετωσήσας Ἠρέγα Ἡ σχµασιων Ὁ λέξεως. 4 Άπινωτεν ὀκαιλείε λα) 

Ὁδο Μίακπε ] Σν[αιοτίσαντες. 

» καὶ μὴ εσὲ γειρῶν ἆλων, κὐτόχεισβν 

δο3 Εκενο μυ) Ἡ "Ε[Θ- πεκ]ικὸν, τὸ Ἄσο ὃ ἀρχεοθκ. Ὅμηρθ»; 

Καὶ Μέναννο- Ε 

Ἐκ γειτόνων } οἴκων ὦ πειχώρυχε. 

.δ6 Ὦ:, ὃ βοέἈωτες] διο τεξίε Πρ. εοἵ- 
Εἱβῖε νἱραιασι μένκήδ»- Αιβ. Οοἆ, µέλ- 
λουτας ἐκ τέταων 9εῶν θισω ὑπεροκύνει, ὃ μέ- 

ἄλετοτη Φεσει» οἳό οι α᾿τοῖς το κέκὸν τὰς 9 εἲς, 
τὲ σ, τ. απ. «πθιτρίχοντας. κ. δ. η. τοις 

Φεος. Ῥοτμπι ποηραϊία [αὐβίεα! ναἰμαιῖς: 
αἴορλεοι σήσειν ------- τοῖς Φεοῖς, 

97 Προσητέμασι) ΑΠ ἱΕβΕΏΦΠΠΙ προσητή- 
βασα»; ΕΟΙΙΕΠ ΟΙ η ΡοΠεΙΗ: Κοσῶν τε] Τὸ 

-περ τος ὀφθαλιωξς πάδή, κὸ προσητιµιασ,ὸ- 5-, 
. 58 Δι] δετίρεμάμαι ΙῇίαΙΟ Πιογς λείπή 
{ δώ, 

89 Ἔθθιι ποωτικὸ» τὸ απὸ τῷ ὃ ἄρχεῶ ] 
Ππεεείπο νειβιπι Γρεεατεπε 591. οἱΙο τε- 

Ὅσεπιπςῇ. 5ο6ᾷ Που νετί[α ὃ αβταῖα ροπίτης 
ΕΒρπίΒεαιίοπε :. Πθηιις οτα(ίοπεῖιαπ οΓάἶτας 
Ἄτεβα», Όροτας Ρτειίμαι οεῖι πηίτωσι ἵη 

Λέξω" νοσεἳ 

Ὢ Φίλοι, ἔνδον γαρ τις ἐποιχομέν µέγαν ἐν. 

895 
πιοάσπη ἐτηποβῖα ἀε[οτρΠΠε, αἴθε ρίαθ. 
ὑει ορτίηυς αἰίας Οοὖες Αις. αἆ ν. δοΙ» 
Σὺ ο) ὦ τάλαυκ] ΕθΦ’ ποιητικὸ» 52; τῷ ὦ 
ἄεχιωδ , Ὅμηρθ., ὦ φίλοι ἐποιχόμλμοι, ὃ 
Μένωνδὸ 9 ο γειτοων ὦ τοιχωρύχε. οἷς [0- - 
ἱεηι 4 {εἰο[ῖς ποπ ἰητε]ίεδία ἀερτανατὶ: Υ6- 
εις αἀποῖατίο τε(οιτί ἀεῦει πά νεα 3749 

δε γ πάλαι Κρίο, Ώμπο ἴπ 
πιούιη τα λίταεηάα Νοσεῖ ὃ | Ἔθθ- ποιη» 
τικὸνς τὸ Ἆπι τὰ ὸ ΑΧ. Ὅμηρθ», 04, 
κ. 2269) Ὁ Φ.ε, Ὑ. τε ε. ῥµ, ο. ὃ Μύων» 

Ἔς γειτόνων Τ οἵτου, ὦ τοιχώµυχε, 
Γ{ίοπες ρἱθτασηιε οεςΙραΓΑϊ εἴκων ἵπ νετ[ 
ἰΜεπαπάτὶς «οΙπποάαπαν οὔαπι τεβ!, 
Ἰοξείοπεμι ειταπἰὶ 6ἱεγίεο ἀεῦειπις., α Βεημῖ» 
18 ρειίσία ες Εάν νειςί Ὀςὐοἱίοιμπι πε 

Ἡ 



Ε1Σ ΤΑΣ ΦΟΙΝΜΙΣΣΑΤΣ. 

8931 ., Ἐκδνο μὲν  πρῶπν [ώ ] Πρωτεῦον. αἱρετώτειον. 

99 
Ἐκ-νο μὲν Ἀ Φησὸν 

4ν [2] Αρθτον τή πολά Ἰ Ἰωυαὸ ὧςε μηδνα Ἡ Οἰδιτοδαλένων , κ Ε τὸ ασε-ὦς γε" 

2, Ἠνέναι υμότε β... λέω ὁ χώρος νέος, μἉ ὅλως πολίτω, ὡς ὁ γή δομµόνων 

Ἡ χατεχοµένες 
δοι ἰ Μηλέα πολίτω ] ̓Εκένο μὲν ἰώ ἅἲ ἄθλφον , μηδέ ν Ἅστα Ἡ ποίλων τὸ Ο/ί- 

ποδ(ο» ἄνακζι αι Ὡ χοιὸςν 

χᾶνγπς ἁπλῶς, καὶ ἐν πέλὀ Ἡ ἄνασροφίω ποιέμλνοι, ᾿Λοσὶ 3 

μηδὲ πολίτίω «αντὶ  εἶκήτα, εα. ΓΠολῖτει οἱ πελιν οἰ- 

οἱ δαγρες πολίπι.. 

ὧν πῖς μὲν «ἀνίωνειν το οἱ ἐν τοῖς γροῖΦ ω Ἄροι. ον ἔχρντες, τοῖς 3 απ οἱ ἔε ο. 

δυό Ἐπεὶ 3 κρέοσον ] Ἐπικ- τέρερο τὸ κῶκόν. 
ικα. 

Όμηρο», ἐπεὶ το κ, κ 

δ09 0 υμς τε τοῖσι ω τοχίων κεκτηιµίνοις ] Εὐτυχίαν . τὸ εν αντομάΐτω 
. Φθοσπιστον 

5» σωτήρλας τῇ ο. 
ον 

Ἀ Φησὶ λἈνπηρὸν πεῖς ὄυτυχᾶσι. δεσπετοις τὸ δέναι βθιμν Ὁ 

903 ἕ Μη ππλαμξάν» ] Μὴ κάπεια: µε. { 
ϱοψ { Τί Φόγες ] Δι 5 σπελαζεις ο) 4 
ον π) Ἡ τύχη σ᾿ αλ σόκ ἐγὼ | 

ἐγὼ 
πι Φανερῶς αὐτὶμ 

έ Ἡ «πυχα Φάγᾷ στ ὡς διρυχᾶντα ν σὅκ 
ἵ ἡ δισνχε2 Φόίγί σε. καὶ 6ψ ἐθελ ἐμφαμισθίώαι σι, σὂκ εῶσα ἐμὲ εἰπεῖν 

ἵα μή σε λυπήσω. Ἱ] 

ο :» Βλ συ μνπι : »χὴ βελάση πίχα ἐν θίλας, Φηεὶ, νεῦ ὤκ σαν 
ο εχέως βνλκσν μὴ ακηκθέναι τὸ ... σοι γίνε. τντέσιν 'όκ ἄρισ σοι} ἂ" 

2 Ἀθὴ 5 αἈ' 4όως µετκριεληδκ( ὅτα τῇ ακοὮ .. ἀκκόιὴ ἐπιίγη, ἐπειδαν 3 
- οκ ίσης άπαξ. Σ μγ λήσες πτέλιν ἀκηλφέιαι 

007 ἳ Καὶ πῶς πατραν | Ἡ φεὶο τὸ πῶς «ξας τὸ λοιπὲν κὠτ ἐρωτν, Ἡ τὸ 
απὶν κάτ ασ φκ(ιν. Τ 

4 Σα εα, | Κινδιων ῥύσκοθτ { 

ϱ:9 ». Εἰς } Ἡ Μ΄ ἆλο δε σε υμίαν ἓ τν «]. "αν τὰ εἰς πεῖον ὤλλον εἶδνν 

2» αἰ εδἒν ολο δεῖ σπκδίω ἔχειν Φβιείογν, 
. τρέα. κοὺ Ὅμι θ», 

ΕΙ απ] ση ἴσηοία, Ειησπᾶ, ἵη Λ4παπᾶ. Ρ. 
81. πι Τ]ε πιοπυῖε, -] εχρ' οι ία! νοτ 
που [ειτεπιῖαπι Εν, οε [πε 
εμίά τες 5ωρρ]έΙ)ειτο Υετίως Γοη εᾳ6- 
χει» Τα ἱεγριυς: 

Ἐκ αν εετνο: Ά ;κοὺ. ὦ τειχωρυχ-ο 

Ε {ο μία τε ἵδι βατίρταη ῥετ[ο[]«ε. Ροιαῖε 
Ἡλ Μειαβᾶετ Οουμοεδίαι, θα 00) Ίοπι [Πιαπῃ 
οιἀἶτί: Γοε σαἱάθα: ῥτουιηοτίπι ῥαιαοξὲ 
ς πιπιεριό. ΠΜη]ίο ταλζ Ποωμέγε]ις αριιὰ 
Άιιεος οὐ: ὀξθις 5, 
Ίαπς η ελεἰμία. ϱ:"Ό1. ἐκ ϱΓεισονώ; Ἠκτιν. ο 

ο: εν Α ἶςληι Ηυβι ΠΠ βενρ]ε». 3 
-«είρὑτοη, Ρ. τό. ὃ Κε. ὰ «Πού. 

..τό ω: ει-ῶ., ᾖοῦ.- 

3 8 τὸ σαζεν Ἑκάσον Ὁ πτε” 5 

2- 
Τις 

Ῥ]αι. ν. ἁλς. ηὈῖ πιεπιοταίητ ἡ καχ}) ἐ. ες 
κ Ἡ γωτόων, Πενι ἵπ ΠΛ εοβτα! νει[α ο κώ- 
ηλ» δν Ὑ γετοίβ ἄιΠεπ. κν, Ρ. Ἴεο Σ. 

ϱο Ο(Ἀιποδαγοων ] Ἠλες, ορίπο:, ΕΟΙ- 
πια νυοῖ Ροξῆς ἀἰερισεδίι ἵπ ρταπιπιαιί- 
εως 4 Με «Εξ αὐ[άσπι (οτἱρΠΠς ΠΗ/ΡΙεΟΣ : 
μήδια Ὅ Οςήποδ ἐκ ό ω). 

οἱ Ὅμειῦ- ] Ἡ κ. 756. 5εο]ϊοι» πξ 
Πὶς Ἱερίωτ η Αυδ. 6ο, 

ϱ2 Θέλες. Φιοὶ κ. τ. λ.] Επιεράρὶα 
ΓΗρΊ. πε Πς Ἱερευαντατ ἵπ ππίημα 
π.ΕιΙὺταπα 1. θέλεις Φ” 10... «σαι Ίν » 
2τῶς ον ων αληκένα,, ᾿ 

ϱ3 Ώφεσὲ κα, 1, 2] Έδες 1) Ρά9. σερε- 
ρα 



15ο ο μπακ εκ  οο. 

Ὁ Ἐἷς οωνὲς ἄρλ.δν' ἁμιωαωθς αθ) πέτρες. α 
Ότο ω Ἑπανν] Ἐπεέγειν λέγεται, όταν Ἑτερόν πς λόγον εἰπὼν, εἶτο ἐπ᾽ ὁκένῳ ἔτε- 

ρού ἑπέγη. κα) ὅταν γή Ἡς Ἡ κατα νὰ καὶ Ἐποέγετο. λόγθ-, ἔπρθ» ἐφ' ἑτέρῳ 
δηλοέπ. Ἐποίγετοι δὲ τις δᾶλον ὅλη ὀγεργήας» ἡ Ἑπερόν πρ ἀντὶ τά με ἑλοτε αγ. : 

οι3 Ἱ πια Ἱ Τὸ απεῖναι κ) τὸ αθιωοθς καὶ γη τόπε λέγετω, κνὸ ὅσα 
προ ξεως » κοὶ ἔπ ὅτη πόαᾖμα]θν ο) δήλᾶσι 3 τὸ πεχωβοδς μόνον, οδηε ἔτι 3 
κα) πὸ λα σημώ ὅπ μκκῤὸν η βελλὺ: εση 

θΙ6 Ργλή ποορδ] ο” Ἴ 9 Τίω δήρηον ἔδφ, Φησὶ, μὴ ἀντικρὺ ὅ Μενοικέως λέ- 
τή ὅτοι ποὺ ο Ὡ ρβαγος αὐτὸ, αν ὥσπερ καὶ ἐτέρωφ, ποια, 56 Δεῦς ἔλθ' ἐς ἃς 

. λέγει οἳ ἂν τις, ὅπ "7 ἳρνικόν ἔρι τὸ Φξύσωπον, κθὶ Φιλέδοξον, ἃς καὶ ψνχίω 
λα εσσὲρ ὀκλέας. 

016 4 Θιόφατων Ἱ | Θέσφατω. θεεπήσμα δε, χρηεμοὶ, πὸ αὐτὸ, ἑλέγωτο 3 αλα 
Φεῶν᾽ Μαντεῖαι ἃ κοὺ μκντυμα Όδω µάντεων ἀνθρώπων 

οσο 3 νι Μενοικέ τα ] Ὁ Μειοικαῦς Κρέο]θ- ἱώ ες [βασιλέως Θην πολε- 
μεμρης ἕ ΣΥ ) ἴδιας πατρἆδθ- Θηξῶν ὧσο Ὁ ἑστω ορατνγῶν κ ἔ ορκτᾶ ΤΠο- 
λμνεκες η ἐχρησμοδέτήσε Τειρεσίας μάνας ον οὐθαυτοὶ πτενσκοθς τ πόλεμο » ποί 

Ἑλπεῦτ,, εχοξρία νοςς ἕκασόν' νετίις εείαπι 
Βοπετὶ, ες 1]. μ, 243. Ττίοία ἴαπΙΗΙΠ ἵπ 
ΔιΡ. ο. 
94 Κεχωρίῶς μόνον]. Πμεία. 'Μί. λχωρις- 

ο, ἕ ραπ]ο Ρος τεξῖς: διώςηικα μιωκρὸν 
ἃ βοχὺ Ρίο στι µ. ὶ β. 
05 Τη» δήγη(ω ] Δις Οοᾷ. 'Ἐδ, Φησὶ, 

μη ὦ ̓ τικὸ τᾷ Μεοικέως ιός 4, κέθν) 
Ἀέγειν τὰ περὶ ἃ σφαγή; αὐτᾶ. 

Φ6 Δεῦρ ἔλθ' ἐς ἅς σοι] Σ1γρίᾶεα (υπί 1 1Π 

ος νι 15112 
Δεῦρ ἔλθ᾽ ἐς ταν τὸςλ ένο αὐκαῦ  Φέλω. 

ουἶάπί ἱεπὶ ροϊμίτ οἱἷτα: ἐς ὧν σοι τ. λ, ε. 
θέλω» [ἱοᾷ, Ώδιυ]ς ΜΙ[σει]. ΟµΙε, Ρ. 196. 
Ιοσα Ἱταρίοοταιη, Αι]ίπεπιοΓ εοἰἱέρῖε, ἴπ 
οπίδυς Π]πά εἰ ὃς Ἱεσετειάτ, απο ταπίιπι 
οπίῇο., αἱαπι {ετνανίς Ρατ, ἆς Οα- 
χἰο[. Ρ. 518. 

Θέμος τὸ κακὸν αἳ εὐτνχίας. 
Ὡς μῶλλον ἐς ἕς Φέρεται ητῶ», 

αΠί φαίόεπι δορλοεἰές νἰἀεπίις απαρας[Η, 
ο α5 [η ΔΙ. ν. 149, λέγε, ος πλάττω» 
Ες ὅτα Φφέοά πῶσι Ὀδιοσεὺς, καὶ σφ22ρε πεί- 
ἑυ:. πεο πίτσας ῥγοπῖς απἰΏι αι έὺτι αεεῖ- 
ῥίπηιις λωθρηδε κὸ αρῖς τὸ ες λεγό δια, [.ις{α11. 
4ε Ο51Η1Π. ποΏ [ειη. ετεά, ΈΤ. 11, Ρ. 151» 
ας. ἵη ουἷρας «οτῖρεπἁἰς Οαε(Πιηῖ οοἩ- 
ρίταπε ἁπηπην τί ὁόἱαπις ὃς σεσπεγως. ὉΠ- 
Μία Γοηα Ιοᾳμεπθί ἱῶμ, Ἀεσγοπι, δ. 

να 

» Ῥ. 435. ἡέμα προσκύψας πβὶς τὸ ἐς φη- 
» «τίαβαμΗς, ποσκύψωντα πρὸς τὸ ες εἰ» 

πῶ. αρπά Οἶη, «4εχ. δίΤοπ. 19 Ρ. 413. 
3». Ε[εῦ, Προς. 1Χ, Ρ. 435. Δ. εοπ8, 
άιπσῃ, 1Ν Ῥ. 1δΙ. 5. 168. Ε. Ηεἰίοάυγ. 
Σ. Ῥ. 48ο. ἔφρο ἡ Χνρίελεια λώθρα, κ) πρὸς τὸ 

τἷς σὴ Πκρσώὴ προσκύψα(α. Πο εοπ[μεμάαπι 
ΡΙΟ παρὰ τὸ ἕς ομιρὰ, σιά πιῖ η 
Ρ. 149.Ν11, Ρ. 326. 336.  οπίδα5 
ἵη Ἰαεῖ Ρ]ετίσαιιο νειρο Ὃ πα αι ποςςι 
οπιῖ(τα Πῖστα. Βἰαϊο 'Ῥωψά, Ρ. 375, Σ. 
ΠΙοηΥ/οάσγως προσ κύψκς μοι σμικβὸ πρὸς τὸ 
ολ Ρ. 3276. Ὀ. πώλιω σωικρὸν πγός µε ψιθν. 

βίσας' Ὥαες αὐπποῖᾶ Τορά ΟΠα1, ς. 
ασ. ἀπ υίηι Ῥοη τθιίᾳμουί . απίΠ εοτγὶσὶ 
ἀθθεαῖ πρὸς τὸ ἕς προσκύστων /νυ]ραϊατ προσ- 
πέζτων) ψιθυρίφει" αΔματοτῖς ειἰαπι θΓαῖ,΄ 

Ιεπῖλε; {πειίπαγε 112 ᾽ προσκύστευ, ΓΙΟ 
Ἱμά. Ῥ. 908. ο. ἐπικλίας πρὸς ὦ., ἹΠατίμς: 

αἴε ιά {απῦ: [ο 4ε Μ. Ρ.:6. συ ἵνα 
Ῥοτρ] μγ. ος εἰ το ὃς Ἅροσψ: υρίσας τῷ ταύ- 

ζω. Ῥιδοτῖς ἱπίτατ Πίαιο Πολιτ. ν. ΙπίΙο 
}οἱσπιαγεἶμςν ἱπηπ]ς, ἐετείτας τὴν κα ια 

ἐκενό σέ προσ”Υ- γετος δν πβοτιίνας ἑαυτὸν, 

δε} ἅτ]α προσκεκυφάο, 

ϱ7 Γέικόν ἔσι τ. πι] Ν]οάεβίας επ] 
νυίραιας νοοὶ γιο Ἰτεταιη ἶ εῖ τθν) 
αὐαιη ποναπι [αββίέαετε γενναῖ», πι θᾳγ - 
πε[ο,- ποια Ρήεβί Καρίσις Γ0υαπ- 

ἴοσε 



εις Ἑλσρ σος» ςσα ἴος 

ἔστονε «ταῖς γἰκίώω» εἰ 5 δαπ᾽ μι” Ἄνες π αν τοχβόνων, Ἅ' ανῶδοθέντων ὃν Ἡ ὄόνα 

ον Ὁ ἔρακον 8” .. τς ἑαυτὸν δω «τθλς ἄνχέρειν. μαθῶν τχπο ἑ Μενικός. Όσλων 

ἐ; «άῑρ” ἴσι πελιορκίοις αα πόλιν, δίδωκεν αὖτεν εἷς αιεν, δι. γ ὦ απιτρὸς αἵαν 

Ἐεο 6, καὶ ) σις ἐφ᾽ ὤκρων τσ τευχέων ἔσφαξ ἐν ἕκκιτον εἰς σκφτευὸν Φωλεὶ ’ ξ όρα- 

γον]ῷ-, ων ὁ αντι ἐξηγήσαιτο 
ο.ο.4 Σφαία | Ὁ ἔνεσας «θάζαν ; αοὁ πῖς ὀττκρη σφάττω λέγετωι ἂά 

π βρω βρὀττω, καὶ τὸ ἄρέζω αομόττω. 4 
035 1 Φὲς ] Γροφ.τει καὶ ἔτωςν 

Τ{ Φ;ς: ἐμὸν παῖδ ὄνεκα 25 σφαξοι Όελεις : 
954 να] ϱ πολια λίξας ἐν να Τῷ βρε Χ:ι ἐνανῖον τὸ µακρὸν, τῷ 3 ᾖ- 

λίγα τὸ ππλύ. 
ϱ05 » , Σο ] Σοί μένω κανω! τῇ ο πτετβλὰ μιλέλα κ μο) σωτήρ 

926 { Χαιρέτω πέλιο ] Οὐ κλύω, σὔκ ακξσω Ὀφόλων εἰπεῖν, ὅπ, ὡς θε) ϕ 

πορττίτω ἡ πολις, πε κατ αὐτίω ὡς Φὲλ οἰκνομείτω ὁ δι φημοτέρῳ χοσέ» 
λόγφ) . ως ἐν «ιχῆς αμα], ωέτω . Φηεὺν ., γω, ἐν χαρς ἔσω. Σιώήθες κ) 

τᾶτο καὶ ποῖς κευοῖον τὸ ος ἕτερον ηβὺ χαίρει λέγειν ἐν, εἰ ὃν οντὸ βλα-- 
6 εἰξ δν ἄναννὌτοι µεζον. { ἳ 

7 3 Ουμέτ' αντὸς | Τὸ αντὸς Χωζλν μὲν «όν ἄναφοραν δηλοῖ μόνον" αἲ 

8 ξὰ ἄρ ϐν ὄνίωτε ικὲν ἀναφορθν, οἷον ὁ δείνα ἐποίητε τΐδε, ὁ αντὸς ἐπ κ.) τέδε, 

ὄνίοτε 3 ταντέτκζς γην ἁμοίω(ιν α ωζθρέλακτον, οἷον ὃ δεῖνα ὁ ὁ αντὸς ε ἐφ τῷ αλ 
κα) ανν όδε σδτιέτι [ ανὐτὶς μαέ, ἄγὰν ὀνγλλλεκτκι πίω γνωμίω,, κοὺ Σχ, όπερ ώ 

δη «ε) τότε, αὐτὸ δή τᾶτο ἁαθνλλάκτως Φνλάττή. ἐντατθς } λεἰπή τὸ ἄρ- 
Μο πεη]ικῶς. 

{ Ἐκ] Μετατιέπετε. ἐκφέμτωι ἡὁ πρόσθε γνώμης. σε 
Ἐκνά παλι Ἱ Ὕππσο«φ εἰς τάπίσω., να χωρεῖ. ἔζ αριΟ- γόέτυ. 

930 ᾽Απολωλεν καὶ Ἄγθε) | Τότο κατ᾽ ἐρώτείων ὁ Τειρεσίας φησί. 

91ο) ῳ κ... ατ] Δείπά τὸ ἱκρτεύω σε 
ἆ Ὢ πρὸς σε γονώτων | Ὢ Τειρεσία, ἱκετνω ον πῶς Ἐ σῶν γινάτων, καὶ 

στοτζασ μέν σὸ βεορνχ. | 
033 ᾿Αθικᾶν κελόέεις] Προτρέπων µε δηλονέπ ή λέγε τὸ ἆναρ». 
934 { Κκτακπνεές] Αναὶ ὃ πεμέοις Ὑστοκτκισἷ αι. Ἱ 
035  "λλοις µελήσα ταῦτ] Ὁ Τερεσίας πιὲς τὸ Ὑσ-κπενὲν απαντά, ὁὶ Φησὶν, 

ὧἈδις ἔστο τᾶτο  Φρο 19Ο» τὸ Φοάθίώαι αὐτὸν. ὡπ ἑωά ὃ εἰρίσετιμ. 3 
ο38 ὧ Θαλαίέκις | Θσλαάκ. κατλύσις. θὔκαι, αγία, '' κερφµέα, εἰς 

.» ὦ ἐμδαλετῳ ὤτνω Ἀστῤῥης καὶ εἰς γἱώ πέεπω. 

θ4τ 

τπτ. Ἰάεπι Περο βρνῃοβητ Γενκες δ Γε- 8 Σι ασωέα σᾶ βοσρὺχς ] Κρις 
μαἲθ-. Ὄος αἱιεή ποπδΙπρµαπι, ΓΠεερῖυς ἵηπ πιεηάοΓι ἀθάκται ε ΜΓ ος 5 ὀσο» 
Πίος Ίοευπι Γεηκες Ρείρειαπι Γαῖ πρβ. χἳν, εοτίρετς β'εμχ3- 
τόσον νἷά, Οε]εδει, Εἰεη[ετή ως ο {1- 99 ωρεμε-]. αι ἄν ρήρί πια μη ἂάς 
θίαπέ δοΠ]η. Ρ. 9. ΟὐπίεπρΙ. Ρ. 51ο. γα πεαµµ, εν ἅ ἑωσέκετκι" ΜΠ[, ἑωτά. 

ο λε. 



103 Σ»Σ Χο Α 1 Α 

ϱ4: Κάδμν πι) κιῶ, ] λεπὰ καὶ κατά, ὁ ἃ νζς, κ Κάλμυ, Α[ὁ τί πελαιὼν 
μίζω Ἕλρως, ' ὶ τί Κάδµα. ἐω᾽ ἐκδικίῳ ὸ ὅ δρέκφ]Θ- ἔτι καὶ νωῦ µνήικακεν 

πεῖς πει. ειφθεέσι 

᾿Ἐχίων 

πονθενϱ πίω πολιν. { 

δν μή ΄ , τν : ντα 
σπυτόν ὁ Ἂρης, ἐπεὶ μὴ «μιωον τῷ δροκονῖε γεγονότες ἐξ οὐτεύ» 

πμ Ελ. . ει 3 ῷ κ Ὦ ᾿ . ο ω ἅπι ποῖς ἀδελφοῖς, ἔμεινων 3 αὓμκ Φίλοι, καὶ σε) αἰπῷ 
Γ αμ 3ἱ . - « ν ω / 

5 κδὴ τίω θυλώτερφι Κάδµν ἔγημλν ο λαχ» Ἀ Φησὶ ταεῦτο ιπὸ Διονύσν πε” 
ἔκταν τίω πελιν. ὁ Ἅ. 

ο [Άλως] Ὁ μό "Αρη, ὡς λέγνζι, Φυλαξ ἰὼ ἃ δροκρΊΟ», αὶ ἔνεκεν τέτω 
322 

ο ὠργίσθη σθὺς τὸ γέν(- ὁ Κάδμν. 

Τ ΚαδνΣ παλαιών ] Τὸ Κάδμα Μ. τ. λ. ἕτω νἐ. ἐκ Ἔ παλαιῶν μµίωιμάτων. 

χοὺ ἐγῶν τᾶ "ΑρεΘ” τὸ Καδμα, τάταν ἆ πρὸς 3 Καδμον έχεν ὁ "Αρης, Φονόζ- 

σως ὃ υῶν αυτ5 δροκονζε. 
918». Χθων αι ἀντὶ καρπέ ] Τὸ δρφκονθ-. ἡ Ἔ γὴνῶν. Καρπὸν ἃ πάλιν» 

3 Μεωοικίω ΄ ἐλνπεῖτ 

λ 

ἡ ᾷ, ὅτ Ἔ γηγνῶν σπαρτῶν ἐδέξωσε τὸ αἵἷμο. 

044 [ Χθων οἳ ὠντὴ καρπξ] Ἐπειδήπερ οκ. γής ὃὶ “δρεθ» ὃ. δρᾳκων ἱιῶ, ὶ µόνον 

"δμις ἐλυπεῖτο 9 ὃ. Φόένεν ἃ παιδὸ. αλα κοὶ ἡ 7. 

{ Καρπὺν ] Καρπὲς }ὸ 2ῆς κφ ὁ Μενοικεὺς, ὃσα Ἔ ἐπ 7ο ἄνοιδοθέντων σπαᾳ- 

φῶν κατάγων το γενΘ". 
[ 046 Χρυππήληκα ] ̓Απὸ μέρες πήληκ(θ» πᾶσων πι ὁπλιζιν δεῖ νοῦγ. 

Ἑ. Χρυσεοπήληκο | Τὲς μ χρνσς φθικεφώλαίας οἰναδοθένζες γιγανίαο. 

948 ., Ὃς δρακοι]Ὀ- γέννθ» | Λέγεται, ᾿Εχίονω εἶναι ἴνο Ἔ γηγενῶν, ὅτε ἐφᾖ- 

Ἡν νάζε τὰς γηῤνέις ὁ ΚάδμΘ. ἔσωσε 3 πεντε ἐξ αὐτῶν, σιωεργῶν τῇ γνώµη δ 

ον "εδίωᾶς, εἰς τὸ κτίσει τὸ πόλιω, κὶ κώτὸ δέδωκεν ὃ Κάδμο” πῤε γάμου τι 
12 

ο, Όν]απροα αντ". 
949 Λαπὸς εὖ σπαρτῶν Ῥῤνο] Οἱ «θιλειφθέντες Ἔ σπαρτῶν, ὡς ΛίΦυλ» Φησν 

ἦσαν Χθόνθ», Οὐδαίθ», 3 Πέλωρθ-, Ὑπερώωρ, καὶ Ἐχων, ἓς ἔγημλμ Αρανίω 
4 κ, 

Άγίται, Ρίο αὐἰάεπι Ἡ[άς πἰί!΄ [αοῖι αἆ Ε- 
σἱρίᾶρηι, 

1 Καὶ τὸ κ.] πρι εοπτεξήο, κατὰ τῶ 
Κόδως, Ροιπεταῖ οοῖρι: Μ{. ἴ1π8η Αυβ, 
 τᾷ Κ, ἵη ϱµο Ραυίο Ρο ποπ Ἱερυπιμε 
ψοςες,, ὅτε τεῖς ἀθελφοῖς, 3 ΤθΟΕΠΙΙΟΙΕ ΓΟΙ- 
{απ Ιπιεῖεξτας. 

ο Καὶ την ϐ.] Ἐὰά. ὁ δὶ Ἐχίων, κὸὶ Άνγα- 

σία κ. Οοά. ΑυΡ. ὁ ὃὶ Ἐχίων τὴν 30Υ. Ἱ. 

τε]ίαπὶ τὸ κ» Πρηϊῄσαης. ειέατα; ΠΙΕΙ 
ε ΜΠ. τεεερὶ; οπί .Ῥιαείετεα ριαεὈεῦυσε: 
ὠλαχᾶ δὲ το (Γεἱρίεταιπε τὴ Σφίγα» πεις 
αἆ ν. 1938.) ὑπὸ Διούσε σενα, Ὁ 
Άρης ἅο, φὐζε, πα [ης Πίσεί ϱ/68- 
ο, Ίπός ἀε[οιίρια πιῃο ῥτοίτσηις ἵπ Ώιδ 

ὠργίσθη ΓοΏτυηπῃ Ρτο ὀξγιά. 3, 
4 Π.;.] Κεβιμτάπι Ργθ πώντας" [εὰ πο 

Ἆς ουἱά δι {ᾷ8 Αποετα (9ης, θμης ἴΠ πιο- 

ἆ πι Μοτία[ῇε τεβηρεπάᾶ: Λέγεται, ᾿Ἐχίοιν 
εἶναι ἔνο Γ  γηγενῶν, (ὸ τε }ὸ ἔφόνευσε τὰς, 
γηγοεῖς, ἔσωσε πὺτε ἐξ κὐτῶν. συνεργῶν σ, Ύο 

τ. Α.Ε, τ, κ. τι π.) ὢ ὁὶ ἂδωκεν ὁ Κ. πι 
γ. τ. 3. α: Εάῑτα τπιπ. (ρᾳπεΡαπίας 
π Αιςδ. 0ος. α[ιετ ἴ8ππεη ο ἴαπ να]σο Πς: 
Γατίρια: Ἐν τῇ μάχη τὸ Κάδμν πρὸς τᾶς 
Σπκρτής «Δαλειφἒῆιαι πέ τε µιόνµς, ὧν ὃ τὰ 
ὀνόματα Αίλυὰ- λέγ" Οὐδαίθ», Ὑπερνωρι 

᾽Αγόνωο, Εχίων, Χθόνδ-, ἐξ ἑνὺς ὧν τέτων 
κατήγετο ὁ πατὴῷ τό Μεαικέως ὁ Κρ ων, ᾿Ανά[- 

κ ἄν, Φησὶν, ἕνὸς (|. ὄνα) Ἐ ον τὰ γένμο 
Σπαιτῶν Ἀπεθανεῖν ὑπὲρ ὁ πατρίδῶ”, Ροῇτε- 
πια Ροιῖας οπιίῇα, Ποιαπι(Ιε Ίοεο [οτῖρια 
νε]]επι, αὖπε ρταεῦει «σλοἰίοπ ναΙβ ΠΠ Σ 
ἵπ Ὠἱ5 ΠΟΠΙΕΠ Κλάσας φμοπιοίίο σοτὶρὶ ἆθ. 
Όσπι ποπ {Πποσυστῖῖ, 

4 Πελορό ] ΔυΡ. Οοἀ. ᾽Αγόαρ' φμ!ρο. 
: α. 



ΕΙΣ Τά Σ οτι σας τοΆ: 

πλω Κάδων πο ας. ἐξ Ἡς πηᾶ Πειθω, ἆ ὁ ὁ Κλάζας, ἃ Μτθικῦς. ἆ Κρων κοὴ 
Ἱρκάση, 

95ο “Ακέρακθ» | Καβκρὸς κ ἀνεπίλησ] 0» . καὶ ἀληθήν Ἀσόγονθ» τ σπαρτῶν. 
΄Αεσέων τ' ἅπο ] 

σπέτρὶς. 
οδί Λἴμοιθ» μδρ ὧν] Ὁ Αἷμων, Φηρὶν, ὁ πρεσξυπερές σν ες, 

Αντι ἑνικὰ πὸὲ Φληθιωλικὸν εἶπε, ανΏ 4 ἀκέρφιϐ» κο] αστὸ 

Ώ/9ἱ τὸ µε» 
µΜολιύθαι τῇ μνηθείρον Σ σφαγλστται. ἀφθέρα ὸ ανδρὸς χρεία. 
Ἡ Γάμοι ] Ὁ ϱεμθ- ανλ ὃ ἡ µνηπίω, ἰώ 1} κατρο εἷη αὐτὸ ἡ Αγ: 

πιγένη. 
οο5» οὐ λάρ ἔσιν ἴβεο- ] Ἡ καθὸ ἐμνησεύσωτο. ἡ 3 } 

επε ; 
[/ 

λαθραι 
. ο 

ω; λεγδῳ, 

σιωγλθδ. Ἅπτο ϐ) ἃς μεέντιν εἰδότοι ὄ«φήμως εἰπεῖν, 

053 .9 Ἀέχθ» ] αντ ε] γαυεῖκω. ἳ 

οδ4 ἵ Τό «νε θ- ] Τὸ τῖδε αἰντὶ ᾧ ὅτως, ἡ ο π ὃ τκόση» Πα ᾗ ὅτως; 

ἆ μὲν Αἵμων μεμνήσευτε τῇ Ἄντιγόνη καὶ α καθαρὸς, Μειακεὺς 3 ἄνειμβυθ» κοἡ 
πλλυμῃ 6 τόδε ποὺ ταέτη τῇ πολφ, πώλθ” καὶ πορθει(ϐ»  τετέ-ν ἄν] θ- Α/6- 

γω. κὶ γπυρουκὴ μη: σιωη δω». Βανών, ὥσπερ ἔφίω , ατιντίω 6 «σειεν ὤν. ἔθι ε 
αρεῖτ]ον τὸ τζδε 

τη πολή 

9ρδ Πικὼν οἳ ᾿Αδροζῳ γεν ] Μεο. ο ἐγώθη 
συςροιτόῦσοι 

᾽Αλγεινίὸ ἐπανασροφίώ. ᾖ 
Αλία τι --- σηκρὸν ὃ 

Ἱἱ πα πόσον | 

ἄν τὶ τό ὅτως τᾶτο ἃ λέγω δοντέρ. Ἱ 
Τῃο] άνεια]. 60» πολ ] ̓Ανειμλίθ- τῇ πλἀ, «ν τὰ Ἱ σφαγικσθεὶς καὶ Γερωθεὶς 

.. ι 3 ο 
«ρφιτηγῶν, οὸ εἰπε νέςον 

ών. 

957 3. Μέίαυαν κἩορ ἐπ ὅ β Ἰ Ἐαλων ὅλη κος δωμαίον αυτα χῆρῳ | κ λα. 
σαν. ἄντὶ τε, μανρωστως ποιη]εκίώ. κ 

056 Κλ ας τε Θήδας ] 

π Τοἳνδ' ἕλξ δνοῖν | 

Ἐγδέξως, θσή Υστὲ ποινξ. 
Τατων Ἔ δύο δυσυχιῶν ἡ ήγεν τὸ κατεφαφ ἹΓαι τν πέλα, 

ἡ } σὲν ποῖδα ιήρρν ἑλδ. ὤὨξύκράνε, ἔκλιξαι τίω ἕπεοον ̓ ἡ 3 } σὺν πῖδον 

σῶσν κφὶὺ ἄφες καταςριφῖναι τω πλ, ἢ τί) πόλιν σῶσο» καὶ ἔασν Φονό- 
Θ ναι ο σὺν ππῖδον πι 

96ο 1 τα δν περ ἡμᾶν] "γεν τὰς λέγας πένες, ὃς ἦν διωατὸν ὁ μόνα! ποιρ᾽ 

ως ἔχεις, ἀκεσας δηλονότε, 

Ἠέλωρ Όραστας Ἠ]α νοεαίατ νὶά. 9εμο]. 
8ὰ. ν. 614. Πέλωρθ» ἴωπε ἀῑδις Ῥήεγεεγ- 
ἄαες Πευι Φύλα.Θ-, οιὶ Ρ]γίακ. Πελωρθ- 
Γοηβίτατ αρυά Ῥαµ[απ. ΙΧ, ρ. 71ο. ὃς 
δε[οὶ. ῬΡἡιάατὶ σὰ Πτα, τ, 41. ------ 96: 
ευπάαπι ποπρα]]ος απᾳς ε αίπαυα δρα- 
εἰς Κέλωρ ἀῑερραιτ. ατα ἵπιο ἴ]ος εται 
«Απώζοίοην ἴεο Τπείδε αἁ 1.}εοςβγομα 
γ. 495. 

9ό5 

5 ΣφωγιασθεῖςἹ 1.ερεπάσπι αΓΡΙΙΤΩΙ σφα» 
γιασθησό, 3μθ-" νε] ες τὸ σφαγιπσθᾶναι ἱερω- 
θες τῇ ἆολή. 

6 τὲ κατατραφβναι] ορ ἶρε σᾶ ς., Βτενίον 
Βεπο]ῖοη εται ἵπ Εάὰ, ᾿Απὸ Ἔ δύο ὃνς πλνῶν 
προουε το ετερι, Ὀ χ ταῖδα σῶσο, ᾽ τὰς 

πολη] Ῥος ἴη Δι. Όο4. Τότων δύο πὀτ. 
υ- ἕνα ἐπίλεξαι, ἂ τὸ τό παιδὸς σταρ, 3 ν 

τῆς πόλεως ποτµιο», 

Ὁ ὰ ' 3 



τοῦ. τ Χ 0 λ, ἵν Α 

ού 3 ᾿ἘΕχβὼςἸ Καβὰ τὸ Φίλῶ- λέγε μὲν καὶ ὃη τὸ Φιλάμένκ, λέγει 3 

κὠὼ ὅδη τί Φ.Αν] ο” | 

3 χρὴ τΣ πες ὃν ἔχβορ 
3ε 

« Ἆ τ . . 

ἔτω κά το Έδρες λέγεται καὶ Όψη τε ἐκβα ρω], ἐφίοπε 

: ἤ ο αλ ς ο Ὠ ” 

οὐ Κρο, τ σγες | Ως εἰ ελεῤο, ὃ σιώπχκς σαι καιρὸς ἀκεσαιτι πιεντω αἌα 

βιλάσ: οξἔα πι «οὐ πρθαι. 

«- Κρον. τ αγά» | "δεν ὁ χορς ἀφθε[γον κο Ὑσερίκε Ερέονῷς Φα. αμα... 

ὠλἈ. ἐπειὸὴ τιαντο κκχσνς δεῖ σε βν.όί εοὸς τι προξεν καὶ κ. γὸ ο ο 

ελὲν ρτ]ον ἡ συ ὀκπλήτ]εμα, αλ σόκ οσα! γιώ καιρν ἔχειν ρα σωπήν. 

Σγάσεε ] Μεππφο2λκὠώς ἄν Ἡ τὸ ὁσ.κέψως, καὶ Σοτλείζας. Άθίρον ὶ ῤήρω, 

. Δ ν 

αντ ξ ἄπχδν- 
οό9 ., Δῦλον οἵγ ἐμοὶ λόγοι] Δζλον ὅπ οὐδὲ ἆλο, Ἡ ὥσε μὴ σβοσθεναι } 

φίν τὸ πελ σφα]τον. 
ο - 4 λ »”- - ” 

«Αηλον ] Τατισι 2ῇλοι, ᾖ Ἀίπα τὸ πρθ΄µα. δηλον τὸ πρθ]μαῶ. 

71 Σφαγεζς | Αντ ὁ σφαγηέμλ.ον. κ 
41 / -.] Ἠ μ) . - ν/ Ν Ν΄ εκεί πι ο 

973 1 Δεή, καν ν | Ἠγων ες τὸ κταρεῖν αώτεν τιν "Ὅ μοιον τὸ κδυς πισεμεὸς σπεῖν ς 

ο74 { Μὸ μ όὀλεγείτω ] Μὸ ἐπανέτω, καὶ µεραλέψνχον λεγετω εἰ σερε- 

μην 3 παῖδα. Τ 

75... Ἐν ὡροίω }ὸ Ίπιμο βῳ] Ὥιαν κο καιὶν 7 ἔχοῖι ὀανατν 
αὐτο. 4119, ἐν. τῷ καιρῷ ὁὃ τελότης ὠπαρχω, γέων κπγάρχων 

076 «, Ἔκλυτγεκον | ̓Απιλντνεκον, ἴαμα κακῶν, Ἀστολνέ 
32 

͵ .- 
3) αοξ εςώτων αντή κακῶν. 

Εγω 3 

μὸ(9- τω πατρἆδω Ἔ 

ο-6 3} Ἐκλντίθλον | Ἐλάθερωτέρκον. εἷς ἑλόβερίαων, εἷς λύτρων, 
η ον] ᾿ ῤ 

ἁ 

- ’ ’ ν ” Δ λα ’ / .» Π ; 

ο7 8 «. κόλα.) | γεν τὰ µγ ὠπεπικτενός κθλασε, μετ ἐζπσιας 3 λεγέμῖμα, 

.. ὠγεξέταρε, ος .σένθε. πιλμή: γε κονζς. 

2» Ἑάσας ) Ἱ τελην πλμηρῷ αοοτιμπῇ. 

οὔο ., ΑΕ 1 δρχαῖε | Το αρχες 
ντ 4 

πῖς ἡγεμέσν πες βωσιλείσιν. "Ηρκ 
ον Στῷ- ὁ «χΘ-΄ ὁ Ὀοηφενέμδιο- αἲ Πές ἐπ, 

ὃς Πνλας ἐφ ἑετὶ κφὶ λοχαγέτας µ»λΑΥ. 
92 ϐδη πὶὺς σρατη΄ατος μ;λὠν 

9ῦ2 ἵ Ἡν «ἲ ἑφεργζας ] να τν τὸ Ὑσερεῖν τὸ Πνιφθνειν. 

ϱὐ7 Δελφὶς πε--ίαςὶ κ Ἔ Δελφων δμλενοτι εἰς Υδὲν 8 χρήτεµεν ο... 

φροφιῖ" μάλλον  αυτὸν ἑχρίωή σκα εν, έπως Ἔ πολεµιων ο οκ έζομκων λήσα 

Φόγων ἑ λΜενεικόῦς, 

7, Εχητι] λή{, Ἴχοιτις αντ" ἐγ» δὲ 
αὐτὸς ὁὗ ο τὸ, απ. Ἠϊο θεο]ία ραμ]ο Εαΐς 
ὀἡΠεΙΠς αἆ οὐπε τετυα Ρεπύπετεηι εεγ- 
πετε; απ Ρ]ετίεαμε νετρα Ποπ Ρ/οςῇ- 
ετετίατ, αά ασε (ρεέῖατεῃι. 
Φ ᾿Ατελή, τ.π.] 1η οτάίπεπι εοξβὶ» 4ὐάθ 

Ρετιωυαια Πο ἵπ Διο. Οοά. Ιεβεαίωσ: 

987 
- - ι . 

τομ πριποµπῇ. Εγέν τὰ ιὴ ὁποπίπτατα 
κολΣς. . νο 0. 8, 

πελµης γέμωτα. ὥτιλλ, 

. ὰ. ὃ ο εξέταςαν ἆδασ., 
Ην ρτοσίπια {6- 

αυεκήευγ. Ἑωσιφπε ὃ ὃ Τραγ. αυας νη]- 
δαια ἱοραπιῦτ αά ν. ΤΟΙ7. 

ϱ Τοτογιαφε] Αιρ. Ο9θἱ.. τὸ τοπογρα. 
φῶ ' ρευἱο Ρο, «πως το 5. Ὁ θα Γκενκζε- 

μυ 



εις ΠΑλΣ Ψ θΙπΝυσσαΑΣ, τος 
ὁ - ῃ Ὀ ΄ . μ - Οὔ7 .., Πῇ µεχρὴ] Ἡ σιύταξις ἔτως. ἐκ Ἀ Ὦ Ἀελφῶν πᾷ Κε χο μολεῖν. 

ο ᾷ . η . ...- “.. Ξ » 8 μα ολη Αα [ ͵ . 035... Αἰτωλίσ εἰ γην | Ονομα ἔβνες στ ΑἰτωλΏ. ἡ λεγεμνν Πέιν { πώ, ὃ ἼΠσμοπης Ναυτακτα. 

59 Τ Θεσπρωτὸν ἔδας νμ Εἰς τν "' Θεσπρωτῶν 239 ες τω) νιῶ μβτεφ 
. } .. 

λεγομειίω Δριυόπιλι, Ἕλησον ἃ ὃ Δωδώνης χωρφε. Τῖτο }ὸ λέγή βαΐρο. οἱιὶ 
τι λιοι καὶ ὅρι Ἱ 

Σεινα | Τα σεασµιω Ὁ) Δωδώνης θεμέλι Φύλα[μαά µει Ἀρήσετει» ὁ ἵσι 
πεία πόλις διξαιµίνή µε σασέ; 

π λ ῃ , . 
Τ. Σεμνα | Σεμνα βάθρα λ4, ἴγὰν σεθασµιώ, νο] τὸ ἐκεῖ Διὸς Ἱερὸν μοὺ Ἐ 

λαλὲδαν ὁριῶν ναὶ μαντενομένίω. 

959 9. Δωδώνης | Δωδωνή τόπ(ῷ” Λόικαϊ- σλισίο ὅὁ αἰγιαλ. Ὅπε πὰ 

2» στμνοὰ τῆς Δωδωνής οεμέλια. Δωδώνη } ἕ[γυς Θεσπρωτία, ἐν Ἡ Διός . 
». «6 

2. 18ρθν. 

ϱ0ο Τ Ἔνι] ὄνλακὴ καὶ ἀσφάλεα κ τὴν ἐ ὃν, Τ 
ΟΙ .» Πόμσπμθν- ἑ Δαίμων) | Ὁ ἐνταῦθα Οτὺς Ζό0ς 

Δηλώσας δηλονότ. ὅτε δέ φιλένᾷ σε σαθῇνοη. 
ο Ὀυπέμψή σι, χρεμᾷ 33 

Τ 90: Πόμπιμο- ὃ δαίµων ] Ὁδηγὲς ὁ 9εὸς, ὃ Ἴ6ς δη δνόπ ία Ὁ από 
Χρησμῶν. Τ 

2» Χμμάτων ἃ τς πέρθ»:] Πέδεν ὁ πο οἰγαβιαῖο ἐφέλίῳ; 
999 ᾿Ἐγὼ πρειίω] Σι σι Ἀοιπέμψω. Ἀοποελῶ 

993 .. Ὡς εί σος] Πὸς Ἑ σν 
. Πρώτον 4ησι σεὺς ϱὴ) αδε; φἠν Βέλεμαι ἀπελθεῖν . 

9» τρ. | ΆἈως | Ἐκ Ἀήλε. ἡ 

ἄδελφην απελθών' Ἀλενοίζ 1 τὸ Ὃν, 
. τη µε ἕόρεψε φερηθ νὦς µη- 
ἡ εἰς περα η. 

905 Μητρς σεηβεὶς ] ̓Ἔνανως "7 Ἱπορε Σφβοκλης. μὲ 1) Φώνατν ὃ ποι)ὲς 
ἡ µήτκρ αὐτς ζῆ, ὡς ἂν Ανλγονη Φφησὶ, 

Ρέων λήσι Φ. ὁ Μ. Τυπ ἀεσεπι εἰγε[ίετ 
οιάίτε Ῥεπμτοάιο Ἱερεδαπίατ δεμο]]ᾶ» 
ρατιίπῃ «θα ἶτα 

10 Έπισκοτης Ν.] Οοπίῖπηα Πο Ἱερείαῃ- 
εὖτ ἵπ Αυς Οο4. ὅτμα Ἐ. ἆ αιτωλᾶς. ἡλε- 
Φομέη ΑΒτιζω ἐπὶ σκοτὴ” νευτάετη ' ρο[αἱ 
ἀτισκοπῆς" υἱ σος {ς Πρίςεοροια ἸΝαυρα- 
δί, μπι (οηροτῖς Βομείσα ἀῑδα, 4ε[ρηα- 
σείαγ, 

11 Τῶ, Θεσπρωτῶν η] πες αεεε[ε- 
τυνι Κἰηρίαγί εκ [,είά. σα, ἵπ αἴῑο επι 
Ρατίτετ Ιεσαίήτν σὺ 2» 0) ποιγᾶς λεγομ,ένν 

΄.Δρυότολι. ΙΠΔΤΡΟ ρεπαῖπα ΡΙοΓΡΟῖ ποπηῖ- 
Πὶς Γ.ΓΠῃάΠΙ, Αδρα ὅπελω, γυἱά. Εἰετοςἰὲς 
Φγπες΄επι, Ρ. δ51. 

15 Ὁ ὤταῖέα 3 ] Ῥ]υτα Ἱερεραπιυγ ἵπ. 
ἀυρ. 604, οκεσε 9εος ὁ ζώο μιωτινε), πε 

ή Σοφοκλης" ρόρ 

Καὶ 

δεέσ οὐκεῦ, ὃ αὐτὸς Φητύ - ὁ ἑγταῦθακ ἅς, 
σοι σώθηαι, 

13 Ἱπορί] Αιβ. Οοσᾶ. ἐναντίως ειωστυρεῖ 
 Ἡ Φώνατον Μεομκέως ἡ μη. 

σηρ αὐτᾶ ζη" ΠΙΠΙ] ρταρίε:οα. Φδορζοεές νετ. 
Όᾳ [μπε ἴπ Απία, ν. 1194, 1105. Καὶ ὃ 
ὁρῷ τώλωμα» Εὐρυδίκην μμ Δ ἔμιαρτα την Κρέου- 
τῶ»' οκ δι δυμµιότον τει κλύεσα ποιδες, δλ 
τύχη πάρα ΦελοΙ. λείπ ἡ περ, ὕ) ὧν περὸ 
ὁ παιδες, πιο (οἱ θεηάιπη, Φερ τα ταιδὸς ρ 
4ε βίο: [54 β[απι ἱπτε]Πρῖι Φορήοε[ος ἔ]αρ- 
ηΟΠθ, Ποπ ΙΜοποεςεα, είς πι]]α Βτ {π 
Απιΐσοπα Φηρλρεἰές πιοπαίο: νετ 1319 
οεε]α[Πε ἀῑείτωτ Τυγγάίοε κωκίσα/α ἃ Τα 
πρὶν 9 ανό]- Μεγαριως κλενὸν λέχ3- ' Ιυὶ 
Φ:Π0ἱ οἱ δὲ Φασ; τὸ ὀΆεροιμεως τᾶ Ἀπεσφάξονο 
τ; ἐἑαυτό" πείτερο 1 Μεγαριὺς ἐκαλήτο, 
ο 3 ραςς 



εοςδ ΄ οι ΚτὉ 

ξ Ἅ εν 
ο) μὴν ρω 

τ , ολ 

Δαμαρία ὅ Κκρο». 
ολ ... 5 - . κ {Αλ ε- - 

990 { Πιεσηγο σον εἶεει ] ΑτλγαιρἹέω : «Έ ποῖς χθιθς, 
ο α/ ” ’ π] , ως . δν 

006 Καὶ σωσων βίο Αλως, σωζων τ πολινν κ ὸ ὡς ὁ πατε ὧεπε, 
9 νι Ἄ ΤΙ 9 ν 

07 Μη πο σον κωλυ:τω Ἱ Όσον τς σε. μὴ λρέσθω κώλυμα. 
ες : λ 1 ν ϱ- 

τοοό ... οἱ ο] "ὸ Δείπέ το εἰ, εἰ οἱ μὲν ἄνάν µαντίας µαχοντα. οἷον ὁς- 
κ : Ἶ . ” Ρ ων Β 

.. τες» µαντιίας απηλια[μένοι αντ ὦ σξ εἰς μµαντείν κωλόμδυ:ι ο: Ἆ ον 

5 

ο ζετε μνρ] τ μήνιν ὁ δε». 

εοοῦ. 3 Παροωθεν] "Ἔμαξοσθε. πππκὸν ἐντεῦθω. λέγετη ὃ κρὶ Ἱρονικῶς ὃν 
τος. 
Μος, ο 

ι ω - Φα { ! Μ 
τοις. Μα ἃ µετ ἄερων Ἔην ] Ἰὸν ἕλιν Φασὶ δεσπέτίω Ἐ ἄγρων, 3 ὅνπω ὂν 

- ο, ” .. 

φοῖς ἄσηός Φεόν. 
-- 

ο Αρ τε Φοίνιον ] "6 Τὲνγ αἶπον ὃ ἐμᾶ Φίνε" ὅ  Ἴδρης αἴτδ- Ὅ σπαρτῶν, 
[ή 2. 

90 δρύκονζς εατα-Ἴσες ἀὐτέθι Φυλακω αν ἁρής. ἐξ 
ο» 231! ῃ ; 
τ΄ οδογτῶν οἱ σπτέτε. 

5 
δ 

τοι. 3 Ὃς τες εὁσερτειλανζςς εν φαΐκς ] Ἐν Θέδαις παῖς ἑπταπυλεις τν Ῥοιώ- 

σας λέγετο ὅτι Καδνθ- ή ἆλιθ- ης. λαδων τὰς !΄ ᾧ Δελφική δρσκο1. ἐδέν ας » 

ἔσπειρεν εἰς ο γὸν {ἡ ἐνέσπειρον ἳ Καὶ οὐνεζόθεαν ἔνοπλοι ἀνδγες ἀνθδόθη-ων 3 στὸ 

μηρῶν µέχρι Ἔ άνω» καὶ ἕτως Ἱπέμλιοι ἐπολέμων οἱ Ἀνήλοις Σα) πεῖς ἄλλοις 
- 

τοις Ἱ Σπαρτὰε] Ἐλίων εἷς Ἐ Σπαρτων ᾽Αγαυὴν Ἐ Καδμν θυγατέρα: ἐγαμηίε.. 
Δ υ ' “’ Μψ - - λ Ξ λὲγΑ ἂν ἄνακζς πῶσδε Ἡὃ γῆς τες Σπτέρτες α κυρίως. ἄλλα κατα ρηπκῶς εἰ 

πρώτο» μὲν βασιλεὺ: Κάδω(ζ-. μετ ἐκεῖνον Ὦ Πολνδωρθ» . ἔπεις Λαθλακθ». 

σίτκζ]Ὀ- ΛάΘ- . ἕεειον 3 Οἰδίπκς, κφὸ οἱ παῖδες ὀκείνν, τν ἐχά λέγον τὲς Σπαρτ-ς 
ἄνακᾶς τῖσδε καλεῖν ὃν γῆς, { 
η Ἱδρυσωτο | Πας εγν δηλονέῖε, εἰ µὴ ὃ παρ χλη(αν ἐδὶ. ἄν ἄναμτες ἐβροντε 

ὁ τρης 3 Ἡν αὔπθ- ὁ φὍρσγωγς αντῶνν χ δρακρνὦ «κατασίζως αντίθι Φνλακᾶν 

αφ 5 αυτί γεγεαίν. Ἰ 
αοἱ6 Αν ει] οὖκ ἐκφάἔεμα. ἆλν εἶμι σεὺς δαένατον ἐξ ἑπλξεων ἄκρων. 

{Εξ ἐπάλξεων ) ̓Ενταίω Ὁ Ἡν ὁ σηκθε ἃ δρακφΊο». Ἱ 
19/7 Σφώδαε ἐμαυτν) Σασιφάνης ὃ τεογικες ὧπσι ὁ  λαϊς θηπ σεθιηκένση. 

 Ἀενοίκεν» Νικέφρα]- Ἀ, τὸ ὁ ΣφΙγο». 

Έαθς πυ]]ο τείέε πἰππέαγ. Όεὰ το Ρατ] 
{απιεπ απητε ΠοΠΗ5 ἴσπι εται Ἰήορρεςςὰς, 
αιἴαπι εγοπ]τεπι ἵπ δορλοειΐς Απροηῦε Πᾶζ- 
ταῖα, μι 

14 Πιο] δεηϊρεπάαπι, Ὁ ὂ τοῖς κουοῖς. 
ἐπ εὐπηηιηῖ ἠ)ἰα]εξο ἀῑοῖτητ ᾿Αποχιπιρετί- 
σω, Ὁα]εάίαιη. Χαιρετίζες» [αἰματε. [εεὶ 
Ροτεῃῖι εκεπιρ]ίς εοπηημσίεαπι α Ο6)εῦειΓ. 
Εεπιβοτημ[ο α τί πορὰ. Ρἱας. ν. 755. 

15 Λεπή τὸ εἰ] Οἱ ΡαταρΏτα[ Έπες 
{οἱα, λείπ τὸ εἶ, ἱερεραπίατ ἰπίοι[ετίας 
εαο ἁἰιρέμς ταηάεσι οπι Πε εἰ ειπεπάσιἷως 

Σηκεν] 

{αριωπι α4πο [ρεᾶει Φομο[ίοη ηππο Ρεῖ» 
πυπι ἐτ Αησ. (ο. συἱραταπι πια] ξείαι. 

16 Τον αἴτιο ] Μί Αισ. τ.» Ὅντα, ἐν τοῖς 

ἄθροις 9 ων ἃ ἐναντίον Τ. 5. Φ. [ἐρηταϊα «05. 
τεχὶ 

17 Τὸ Δελφκά] ἘΈοτιαο {εήδεπάππι τᾶ 

Δελφών. [εὰ επιπάαία νὶς ἁἵρπαιμ εῃ α 

Ιμείά, 0ο. ἀε[οίρια Ποιπίηι ἰπάσξε 
δοπο[ίοη. 

18 Δαϊν] Αις. 004. ὑτὸ τῇ λαξ" πο. 
αὑίατάε: τε]ίαας Ῥταευοι εαάεπι, (54 Ίοεο 

που {1ο Ροβιὰ, Κιῤηίως Ἠαες εχείῖαῃς 24 
Ρα, 

ο” 



Ε1ΤΣ ΤΑΣ ΦδοικΗηςΣα Σ. 

Σηκὸν ] εἰ } 

τείχες 18». 
ση Διαφέρφ η κδς καὶ ἀδυπον  ὁ μὲν ὃ Σηκὸς ὅτη τοφ» τοῦ αιθρωπη τὸ ἢ 

Ῥδυτον Όρη Φεοῦ 

3 "Αλως. 

ἀφ ὅ ἐνταϊθω σηκὀο» ὁ Φωλείς 3 

1Ο1ὅ "Εν ὁ ω. ἐξηγήσατο | " Οτ5 ὁ µαν]ς 

197’ 
Ν , 9 Λ 2 3Ἡ ! ε ” - 

σηκον σφαξας εκ αυτον στο Ὡ τεχχων, ὠς τὲ σηακᾶ Ὀλησιον τοῦ 

3 

Σηκθς ἔνδω (δρυ ετο τὸ ὤραλμα" λέγετομ σηιὸς καὶ ἔνα ἐ[ιλείζω ο) 
ρομεῖς τα νειγν . ὅτουν πιὶς μητέσας αὐτῶν αμέλγωίαν, η εἰς "3 νομὸν ἐκπερπωίμνν 

1. ἐξηγήσατο ει ὢ, 
Δε πινδε οπλάμαις, δροκων ὁ γηβνὴς 
Ἐγλνετο Δῴνης ναμιατων Ὀλίσκοπθ». 

Σφαβυτο Φόνιον αἷμα γῦ δουῦαι χεατ. 

1Ο2Ο 3, Στείχω ἃ ὀωιοίτν] Λείπὸ ἡ Α], Αιὰ θωνάτε μὲ δῶρον τῇ πελὴ ποερέζω 
90 σὃκ αἰαιρόν. 

ποῦς... ΕΕ Ἀ λαδὼν] Πἰ 2. Φισν. Ἐκλσ(ο» ὃ μᾶ δμύαμιν εῴχεν α2αθὺν εἰσέφερε 

ο τὸ πατρ/δι. ἐμτὲς 1σαν ἂν κακῶν αἱ πόλεις παίαι. ᾿ 

1033 ., Χρηςεν Δέλθοι] Μεταχειράζοιτο καὺ εἰς μέσον Φέροι, 
το "Ἔξας ἔδας | Πρὸς «δὲν ποῦτα. ἔδψ 2) 1 χοῤὸν οἰκτίσκοθς νι α΄ Θα ατον. 

Μειοιμέως, ἡ Ἀπποδ: ἔχειν ούψνχιαν ᾧ νεανίσκα. ἀλλὰ τὸ αθλ Οἰδίπεν καὶ Ἡ ΣΦΙ[ο- 

ηρούτω ποὺ πολλοίκις εἰρηλί. 
1ος "Αλνρον ] λλυρον μᾶσονν }. Θρίῶον, παρέσν σθ)ς αὐλὸν ο ἐν σος 

λύραν, ἤδοντο οἱ "29 ρώοι, ἱεροὶν ᾽Απόδιωνίθ” νομιζομίίω ' ἀπενθὴς 3 οεὺς ὁ Απέλ- 
λων. 44 ΔἰΦύλΦ’ 3: 

Ἅαμ[α. Ρ.757., 5οβρΙἄμει Τγαρίοιη Π]ᾶ- 
1ε δοδεπεπι αἀρε]]ατ, Οιιοὰ ἆε Μεποεςεο 
Δἰεη[γαµις. 4ε Παϊτε ΜΠεποεοεῖ Η΄ επιοπθ 
ρίμτεε (ταβἰἀετιπὲ, α ορµίπρε ΒίΠο σοη- 
ἐταςίἱἁθί απ]: Ἠαπο 1,1 Β]απι αμὶ ἀῑκειίε 
Ῥταειει Ὦγ/πιαορωης ἵν Ῥαταἀυσὶς ΤΠεῦαὶ- 
εἶς πεπΊπεπι πονί: νΙἠ, Φεβο]. εκ {ἶα, 
6ο. νι]ραιυμῃ: αᾱ Ρποεπ. ν. 16, 

19. Νομὸν] κ 0οὰ. Οαπταθή!Ε. 4Π΄ νοµῶν 
επ ].αἷᾶ. Ἱερας πἰΠ!] τεβετε, 

3ο Ἐξγήσατο ] Ἐληνσίον. .. Εὰά,. απιε 
Ἀανπε[ιπ, οὐἰ [οΏρίϊ ἐξνγεῖτα, Ψειίάς Πὶς 
εἰταί Γαρτα [απτ 938, 19. 40. 

21 Δι τιν 9, ] Ῥοβιαπ ες Απρ 094. 
Ρτο ὁ ἃ 9. Εαπποπιατὶ οἨόγης. ἀγΙθΙ αἲ » 
4ἴῦε 44εο {ρ: ἔἴατοτος πά εοημί{οΓαΓ{οηΕΤΑ 
«ποῦεγα Γγοβίεγ ποτε Πεποεςεῖ. 

93 Θῤο] Αδ[ατόα Ιοδίο, απαε ης ἵη- 
{Εάεταῖ Ε9Ιίοπεδ, Ἀρὸς αὐλὺν - - ἤλοντθ 
αἱ ύμνο" Ππο Οοάίεμπι αμχκὶίο Εεί]θ ρο- 
Πωΐδίει 6 νἱοωίς επιεπάσί: εοποάωΙη 

} 

Τὸ 

Λαρ. 0ο. Πα πιϊπἰβταν!ξ σοσεπ επι παπη: 
ὀρηοι. Οπἱὰ δεμο[ίαίας Γεπιοπιία Ρροίξυ[α- 
ται» νίαϊς απ. βαεγίις," οὐΙ5 Πασςς Ἱπ. 
{οεάίς. Ιασεβαπτατ ΠζοιΤεπἰπηαΐς, Ίοεο ΠΟὮ 
Πιο σοἱοσαια: ., {ην ἔπ. οβαπ]οιῖτις- 
» Ο0 ἵπ θα {. α. ἀπ Ριαῦ ο Πο- 
, ἡἶα[ίαι Πο αἴςογε, Ίγπιπος ῥγοπΐσεμε αξ 
9» ἐΜῆέπι εαπεασὶ [ηήΐος: Εως υεγῦα Ἰαεε 

» [ππὲ: Οαπί νειο. οοπ[αδνεταπι Πάσα 
» Ὦγπιπϊ ποπ α Ίγταιπ, [6ἳ αἆ Ευίππι. {8. 
15. ΕΙ «Φεμοῖ: Γρ Ὅποεῃ. ν, 1036 
22 δεί ΟΗΠΙΠΟ ῥαῖεῖ ὃε]οἷα ἑαπϊιτα 1ο ἆε᾽ 
»» 1]γεπές αἱ η μία εαιαγῖ [τίς ποη ἲδ 
»» οαειεγίς, επ ἴρ[ε αάάαὲ, Ίγγατ «4 οἱ- 
»» ἠἡπὶ Γι[]ε Γιοτααη, ΘωΙι πο. ε[/ε: 
» ἐγίβενι [λειτη 

93 Αἰχόλθ-] Αφαπειηη. ν. 10534, 54. 
Τέ ταῦτ) ὀνωτέτυζας " Φιιοὰ Σεηγ περι 

πο νευῖε ἵη ΠποΙΙΘΙΗ τει Ποηάωιως ὦ ωλό- 
λνξκε Φεἰο]ίοα Ῥτοθβοι, ειἶαιπ. Μ{. δίπη-- 
ἐεμις Ἱάσπςο ναἰς βαταια ἱοξιίρπεπα τωσῖητ Άτε 

ῶῦ» 



τοῦ ει κτο ΛΑ 1 Α τω 

τὲ ταῖτ αἱ ὠλόλυξας αμφὶ Λοξι 
- φ 3 . 

Ον } πιστΏ» ὧπε θρίωητὲ τοχεῖν. 
. 1 ο) κ ο Ἑ δν) { 4 

14 ὁ ἀμφ) ὃ θὶς τὸ ἔφιρις, πξιίφερες ᾠδίιω, λέγέ Ἡ τὸ αἴιίωα. 
’ ᾿ λ ς / ος, ον τα η 

1046  Ἐλι νω] Εθλννς. ή κικτάροι, Καὶ Ἅστο Ίστε ἴβιννιες αἱ ἴφοι ὪἝ καο 
την 3 ολα .-  ᾱ απ νε 

κ ὧν θεα) πτρ ΕἈΗπὺ ἐντοῦθ. 3 Έθανιώ Σ Ὁ κατερο» λέά. 

««τορών στὰ 

2ο 

δε Ἐ ἔφορον Ἔ 
ῃ 3 ἴ , ” έ ε ν : 

αλλ ὁ το δκρνκ καὶ τοὺς ένας Στω Φήσιν κ µεταφ»ρον, ἐπεί Χσπ) 

Ὦρ παταρών ὀνῶτε καὶ δαχρυω καὶ Φόνοι συµθκωείιν. 
. ᾿ / ΙΙ . εϱ»» ] ΄ 

[017 χε πτετρκ δε Φόια ] Τωες τε Φόγιω Φὲξ 1 το ἕξις, ὃς ταδε τὰ Φφένιο. 

απ οοτας, Φϐ- ίω θεός. 

1936 ., ἀόνθν ἐν θεῶν] Ὁ ἐκ θεῶν τεῦτν πραξας. ἔτθ. Φένιθ- ἰὦ. παρὸ- 
ο ου Ἡ Σφίῃα ὁ Διόνυ[ο» ἔπεμψε πῖς «ἠθαίις ὡς 3 ἐμαρῖως λέγειν 

ασ Ἰνῶν βον] Ἐπὶ μδὸ ο ρήνων ψιλἛτω. Ὁπ Ὁ ππιώνων δασμώστοι. 
1οή5 1 Ἐπωτποζε] ᾿Εθετλίαζεν, Ἅσο ὦ ὀτ]οτί 4 
1050 Τ Πνδίωις Ἀσπετλαϊοι } Οὐκ 3ὐ ή τὸ ἀνελεῖν Ἡ Σφίῃα ἐπέμφθη οδε 

ὦ Γνθίν Οἱ πες. αλλα χλωωλω τι 5 γονέων αν εἴκεν αυτ. ὡς πούτες Φενόύσειε 

κο ἓτ. Φ:δΗθεὶς οἱ ὃ χιησμὸν ἀπελθεῖν εἰς Κόρρθον, ἵνα μωὴ Ἡ δοκφυνὦς γονία Πὲ- 

Ἄνδεν Σοτκτεήη, κατωλαξανϕ Άχδας. 
Οσο Πυδίως Ἀσιουλαίμν ] 37 Ταῖς ὃ ̓ Απόλωνθ» πομπαῖς πυνθανομύμῳ ὃ Οἷἳ- 

9'ποδι αθλ γονέων. ἔχρητεν αὐτὰ ὁ Φὺς, ὡς ὁοτοκτείνας ὃ πατέρε Ἰοεκήσἁ  µιητέρο» 

δὺ εἰς Θνδας ἠλθεν, αὖ εἰς Κάθάνθον » Φ:θούμωθ-. μή Ἀσοκτείας Πόλνδον, γα” 

μησέ Μερέπην 
[ο Τόπ μὺ ἄσωλιο» ] ̓Ανὴ ὅ ἡδὺς, 3) τὸ λύση τὸ αὔι[μω, πάλιν 

, ΄ » Ν ν Ν να Ἶ 

ὅτι ὕσερον, ἄχή σιωκατὴ, Ἀ]Φ τὸν γάμου τῆς µητρὸ, κά τα λοιπα, στο κοινοῦ, 

ο] τὸ σιωάστή. 

α 

Σπιεηῖο» πηῖηας {είς ἵπ' Πὶς Ταῖπε «οΠ- 
γετιεῃά[ς. 

ση Ἡ ἀμφὶ ] Ἆις. 094, ἡ ἀμφὶ ἀντὶ 
κιὸ:, προσέφερις κὃὶ «αἙληγες ὤναυλον κ) ὤρκδονον 
δν. λέγἀ ὃ τὸ αὐε μα. Ἕλλλως, ᾿λλυρον μά- 

1.1 Τ φον, : : ) 
ο5 ἘΕρωντία λέγερ] Ἱνίξ ἐναντοία λ. Ππ]- 

εο ἐπεῖιζυς οῦ Ριαναπι ἰπίιεστατὸ Ρτοπυη- 
εἰαίοπεπι, απ ἀε[εξεαπι [ωρρ'εγε, ὅο- 
στοῖες αριἀ δε]οί. αά.ν. 45. δρΗίπεα πηι- 
Ἡετενα Γαΐδο ιταδίε Γ 1 ή ἵσαπη δυσγλωςα µνῖ- 
σενομωένη!» ἅτιρ ὤγοιντις οἱ Θηδαῖοι, κ) ἐναν- 

φίως αὐτοῖς χρώ,ὃι οἱ, άν τνλλο2το. 

26 Ἔτι τὸ ᾱ. τι Σφ/γα] Ἐπεπάαιἴαφ 
ετπίυαἱ οἶχα Κὐπρίως ἀεθειαι ο ΜΓ σὖκ 
ἐνι τῷ ὀνελῶ δὲ Σφί(γα ἐπιμρόη ϱ 9 τὸ ἴ15. 

. 
τοςς Καλή ὧν] Τὸ ἕξίς, καλήικο» 1} ὤν Ἑ αἰι[κάτων Σφιγὲε 

ἔνεκν, }άμις σωυάστ κακρὺς τῇ µητέά αὐτῃ. να. 

1057 

δέ, Ῥαπίο Ρος τεξε Ἱερίτατς χενένω πε 
3 γονέων ἀρελε, βιαιαππςιε Κἰπρῖο [αοῖ» 
1115 οοπἰεξειτας, {ἔ. ὠνεῖπεν) ἵπιοτ[ετοπϊς 
Ἱερίατ ααἰάειπ, τητεεάΙΙη ἀνεῖτο . αριιὰ οΡ- 
επιος ἴαιπεη «ετίρίογες ἄνείλεν, ἐπὶ τὰ ἐμιαρ» 
τευσατο, [Πεηιευτία5 οεομισίες εσειπρἰα τὸ- 
ομἵτερεί ἀαδιπῖ 4ιπαρίμς ΠΠ Σαξ. 1, 30, 
Οταενίμς ἵπ {,μείαπὲ Φοἱοεο. Ρ. 116. «ἄν» 
παιάις Πεδίου. Οἵασς. 1» 6, ΣΙ, Οµα8 
Τῃοιηαςδ Μ. ἵ ᾽Απελεν μ]τίηα Ρροπίε αἁγί[ε- 
ἀπε νέτρα «οπρατατὶ ἀεὈιειαηι οι «486. 
παϊες ν, ρ. 91δ. ΕΣ. | 

ϱ7 Ταῖς τ. Α. π.] δἱίος ΔαρΡ. Οοἆ. {6- 
ο εριία πηηις επιεπάαία ΡΣ4ΕΓΕΤΕΠς, α παπι 
Ἱεραπιμτ νη]ραία. 

28 Ἔιν] Πεερπίίοτί ΟπὈΙΕπιᾶ 9ΟΒ 
14ε1αϊ 



ΕΙΣ ΤΑΣ δΟΙΝΜΙΣΣΑΣ. 

1057 Δύ αἱμάτων ] Τὰν πόλων 3 3 Φένων ὄγαλλασσέ, τὸ 3 ἀμεί, 
δις ποιεῖ» ἐμδαλὼν ΑΦ κατορῶν τους ποῖλας εἰς Φιλενεικίων 

του 

αιιεί- 

΄Αλως. το πρατοὰ 

πχ δ) αἱωάτων ὃ ΎἈαξε, ἐμθαλῶν πὺς παΐδκς μα κατρῶν εἰς Φιλονεικίαν, 
"δλως. Διὰ Φένων ἃ δέ χε εἰς τν μεμιασ μένω Φιλενεικίσαν, Αγ Ἡ τίω µονο- 
µαχίαν. κατοζαλὼν Ἅφ Ὅ αρῶν το ἑαυτοῦ τέκνα ὁ ἄθλιφ-. 

τούι Αλάμες”, αραμεβα τα. Προσνπακουσεον τὸ ὀμῶνον. "Απὸ πυτν ἀδέως 
ἐχρῆν ἄρξασο } χοοέν. ὀκνω }ὸ «Ελα εἶσι. 

Ἅλως. ᾽αλαωε αἀγάμεθα] 33 Θαυμαζομόμ » καὺ ὀκπληήρμεθα ὃ Μενοικέ 
ἐκξνεν, ὃς ἁπήλθεν τη ύατν ὁσὲρ ἳ ἑπυτού πατρλδίῷ». Κρέονῖς μὲω κωτοελεψας 
Βρήνας, πεὺς κ. ἑστκπολως Θήθας νικηφόρες πατωσήζων, οἰντκαζλλασσόμὴνϐ- ἕκκ- 
σιω νάτω Ἡ- εὐκλειαν. 

τού Γενοίμεβ' ὥδε] Είδε, ὦ δέστνα ᾽αίωᾶς, κοὺ ἡμδε « πυχήσαιμᾶν πιούτων 
τέκνων" ὡς παρβένοι } παρω Όςε εὔχοιτω, ταύτίω τίως οἰδνῖαι όν. συµοΈλλαμ- 
θανε(ς 3} τὸ πῶν Ἀρφ». Ἠροίμεθν λέγνση. 

τουβ ἳ] Παλλας ἆ] Δια πῦτο Ἡ ᾽Αὐηνᾶν Ορπκαλοτνι νιῶ, ὡς να- χοὶ 

Φρόνιμον ἔργον ἐργαζο μένα ἆ Μενοικέως. 
-ὰ δροκοής- | Ἡπς Φίνον ἃ ο 39 λίθ νέμλνον ἆ »οόκρ19- πατίηκας. 23 

δοκεῖ 1 ̓ Αθηἄ συμπροίξαι τῷ Κ.δµω κε »ξ τῶν σπαρτὼν, δὺ να Ἰῤεύσατο ταωτέω » 

"Ὁ καν σερσεγερά σας τη Ὢ Φορίκων Ἀ]φλέκτω ἐπεγέγροιστε κ] τῷ Ἱερῷ τοντω» 

Ἐόειαι ἵπ Αὐσ. Όοἆ, ααἲ (εαπεπεῖα αι, 
του; Ρὶς εἀτα ρτο[ξηηί. 

90 ἨΗλαξο ] ΔΡ. 0οἱ, ἌἈκξε, βω «{. 
ϱ. ὀυτήω ντ [). }) Φφόν ἐμβαλῶν τὰς ελ ῷ 
ὁ κ.ε, Φ 

30 Προσνπακετέον τ. .] Ἠαες τε]ῖηπίς 
εταυῖ η Αρ. 6ο, Ρταεῄσα. 

381 Θανμαζοιὸν Ἱ Αίια ᾳποφπε Ῥταεδεοὺαῖ 
Αιρ. σοά. ᾽Αγόμνεθα Ἰ Μετεξῃ/ αν ἐπ η 
ρα κνφσον Φόνον αλείν »- (ἴοπε {οιίρῄειαϊ 
δεβοΙ. ἐτί Ὑ ἐκέσιο; φόνο ἐ. Ραπ]ο απίε ρο- 
{μοται Πδτατίιις προσυπακυφέον ) Θαυωάζο. 
ορ. Φποὶ, κὃὶ ἐκπεπλ», μία .. 2ἴδα ἄνταλ- 
λατ όλου ἑκκσίω Φωνάτω τὴν εὔκλειαρ. ουας 
νυ]ρειῖς ποπ (απι ἀετοτίοτα. 

82 Δοκε ὢ] Ἠος αιἰάσπι 9εβοῖῖοῃ ἴπ. 
τεγροίατε πο[υῖ: πες ροτμεταπὶ ες Δυς. 
0, τε]φωίς αὖάί Προ ίῳ  ᾽Αθηνῶς ἀνεῖ. 
λεν ὁ Κάδωθ», ὡς ἀνώτερον" (Ῥμοεῃ, ν. 
67.) Παλλάδ- Φρωδαῖς' νε]ιῖτ πονηπι 
δεἰο[ῖου [ε(ιαπιης νμραία: οδυκεῖ ᾽Αθιᾶ 
συµκράξαι τῷ κώδμων διο ἰδρύσατο ταύτη», 
{μιά ὁ) Ρίης τεεερὶ» Πειε Ραπίο ροβ έτε- 
Ὑέγρκστο. ΡΓΟ ἐπιγέγασται" πμ] ΡΓΑΕ(ΕΤΕΑ, 

35 ὌὍίκαν π. τῇ { Φοίκο Ἀβλέκτο]. 

Ὦοα Ῥμοεπίοῖο ποπιίπᾶ, α:ο σᾳάπιας Μί- 
ποτναπ Ποπεβανίε, αροπιίαιῃ Ίοσα ςοἱ]ε- 
ετιπτ, Βεγχε]ίο απ εἶταιὶ αά δτερἠ. 35. 
1ο). δεΙάεπως 4ε Ὠϊϊς Όγτ. 11, 5, 1ν, ἕᾱς 
Βοε]ατέις 0Ο. ο. δ. ΤΙ, 1 19 ς, Χνι. ἅ 
1. 11, ο. ΧΙΙ. ἱε οα]άειι πηαἰε ἀποίατς, 
πἴταη αρπά Ραµ[ση, 1Σ, δ. 744. Οὗια τς- 
Ροποπάισι ε[ζαε το ΣίΎα, 831 Σι24᾽ εΟττὸ- 
ἴοπειῃ "Ο[κα ἀπνῖο νὰσατε παρει επῖαπε 
βαῖς νίτ Εκἰπίας αμ. Ἔτπ Ιαὐοπςεὲ 
Ραπιμεῖ ΔΕΡΥΡΙ.1,, 5» ο. 111, δ. 1. ΟεἩ- 
εεπίς νἰείθης ο ἃς ς Ειετητί ΙΠα]ε ρΕΓπιητας 
τας Ὁ ὅς ἵ ἵ ος Τρίο ποππίε 4ρ. δεᾷοί. 
δορῇ. Οςά, Τγτ. ν. 5ο, ΟΙ ᾿Ο[καίας ρτο 
οἰμαίαςὶ, ΡΙαείοτ ΦεἰζεΠΩΗ. 6ΟΙΤΕΣΕΤΙΙΠΕ 
σμ. «απίεν. ἃ Τ1ο7:. διαπ]ε]. αἱ «4ε[εῇ. 
Τπεὺ. ν. 17ο. ΡΙαείετεα Ὁ. ). ἵπ ΜΙδεεΙΙ. 
ΟυΓ. νοι, 11, Ρ. 289. Ηοτυπι Πη]ίης πο- 
βτηπι ὁεἩο[ίοη ἵπ Ῥποεπίῆας αὶοίε, εκεί. 
ἵαταπε Παπο ἵπ τεπι α πλπίο αἲ Ραι[αη. 
ἃ Αιρ. Όαῃ δίανετεα ἵῃ ΜΙ[οεὶἰ. Ο5Γ. Νο, 
Χ, Ρ. 305. Ι.αϊει αἀρε[ιατ]ουί5 ταῖο, αααὰ 
δεἰάεας πε[εῖτε [ε [αιεδαίητ:. εοπἰεξυτα. 
Ἀοόεμαγεξ Ῥάταπ Ἀαῦοι νο αάϊπ]ς, 
Ἠατυπι τετωπα ἱπιοξεπώρως Ριοραυεῖως 
μ {05ο 



11ο ο  κεΙκ τα λα Ατ ᾖἩ ; 

Ὅ/κας 31 νιὸς ὁδ ἐσὶν ᾿Αβηνᾶς, ὃν ποτε Καλμδ- 

Ἐΐσωτο : {Εξν. 9 ἱέρόεν, ὅτ' ἔκτίζεν ου τὸ ΘῬνδας, 
10”-0 Καλμείαν µέθλµναν | Τὸν Κάδµον. σξιφρφθικώς, διεγίρο ία καὶ ΊΦρ0β- 

µέσα εἰς ἔελον. ὅτοι εἰς. Ἡ Φόνον ᾧ δοσκο’Ίο». - 

ΙΓ. σΙ ιν Όβεν] Μηνίσν]ῶ- ὃ ρε», καὶ ὀφιπέμφω]ο Ἡ Σφβα. ᾽ "Αλως, 

δι) ἜἨγων αφ' ὃρ αἰτίας ἐπῆλθεν εἰς τίωδε Ἡ' πόλιν μεραλη τίς βλαάδη πιῖς τῶν α- 

ποεμαῖς' ἕρταζε } ἡ ΣΦΙΓξ. ὁ ἃ Μενοικεὺς ἔπαθέν Ὁ ἆμοιον ἁμπογζν 
(673 Ἐ ΑΔαιμύνων τς ἅτο. | Ῥλάδη, αν οἱ «εοὶ ἔπεμψαν, τντεο εήλα]θ», 

ΛΑ ἃ Ὑ Σφίφα, ἂν ὁ "βρις ἔπεμφεν 
«074. Ὢν | Τᾶτο καὶ θα χαρᾶς λέγετω, χρὴ ὅα φύςε, κφὶ ρών. ἐνταῦ- 

ἑω δὲ ὅη χαρδς, 
1075 Ἐκπορσίεπ ] ̓ Εξάγετε. 

5 πο7δ Τ Πενίωων πε δακρύων ] ἸΤῶν. Θρίωωδῶν δακρύων' πνθιμαω λέγ4 δάκρυα. 
3 4 ἐπεὶ ἐπ κ χω-ᾷς δάκρυ. Ἰ 

1079 ΤΗ πο ἔνμφοραν | Κακῶν σιωτυχαφ, λαμθκνετωι αὶ λέξις καὶ ὅτη δ 
ασλῶς σωώτυχιας. ἅμως ὡς ὂπὴ τὸ πολυ κφὶ Οι ὦ σνεοτέρ δετωι σιάαουδ.ν. 

Γοῦο Οὐ παρ ασπιδω βίθηκας | Ἐν πολιῶς αν]ιγροαφοις ν Φίρτωῳ ἐτθ. ὃ 
ι 

αχΌ». 
΄ 4 , Μ . ’ 8 - . ς 

Επειδή «ἧσασσητς αυτὸ ἵιν. νευὶ 3 κεχωδασο ᾧ δεσπίτη Αα τᾶτο υπσνοῦν 

μή καὶ πόνηκεν. 
ιοῦά ως σ᾿ ἀπαλλαξω] Ἰὸ ὧς απ ἆ ἴιω, ἤλθον ἵνα σε αἰπιλλάξω ὃ Φί6ν. 
τοῦ Ἑσπιπυργοι| ΑΒ ᾧ ἑαταυλο" ποργό- 18 ἡ ἀσφαλειω. 37 "ΔΆως. ἀἲ 

ἑσταπυλοι υκίπει ὁ πελεως. 

Τ Περιθλα)| Τα κνκλωµαά, Ἔ πειχῶν ὕγνν ἡ πᾶλις φξιφροισικῶς, 

οτί νἱάερίτας, ποπιση ἵΠιιά "Οία ραϊτῖα 
Οα η! ήηρυα [οὐριδαι Πρ”. α νερο ρ1 
Ῥατιιοἰρίαπι, ΠΡ.) θησαν Πρπίβσατε ροιμῖε 
βτεπούτομέεης ὃς εχοε!/[απι; οφ υπεφὲ Οταθεῖς 
᾽Ακίω (ἴεετειατ ἃᾱ Ἐπιπυργίτε, Δάίπεγυα 
Όαάπιο Ἡς Εαοτίε ορρε]ίαια Ὄμνα. Λάίπεγ- 
Φα 9µ00ῦ8Ε Πολιώς ἃ Πολιᾶχθ”, [νε Το 
εἰπε]ολις ΟΔ(ΕΠ} ἠἰία ἀε[ρπατῖ Ρροτμίτ αἀρεί]α. 
εοῦθ. ὨὈϊνειία, οµα νίρει ἵπ ἀῑα]εδις []- 
Ἰυά νετυπ, εποίίατο Πρηἰβοπιῖοῃες, ὅς 
ἑω Ῥος βοποτε Πτετατηω ηονα σομπἰπί(οἱ, 
θοπίοἑτοτῖοις ἑασπιηπι εἴἲ. 

34 πες ὁ ἐπ ᾿Αερῶκ] δίο ναρανῖε 
δαγπε[. Ρο »ὸς, τητέσω ᾿Αὴὴ ὤς' 9υπε ρτία» 
1η εταῖ ΕΙ. Ιεδίο; Ἠαπο βίλες ἱ]]απα 
εχριη! ουτανίτ Αιρ, Ἀπιληίο. ρτοῦα- 
θλίι αὐἆ Ρα, ρ. 734. Πεμιαῖε πι αν ο α, 

1οδό 

ιε 0ο. Διρ. εχβιδεηιῖς [οημοπιία: ἐπεγέ- 
γῥαστο δὲ τῷ ἑερείφ τότῳ 3 Ὄγκας ρη16ν 9 ἐς) 

᾽ΑΩμῶς, ὅν ποτε ΚάδμωΏν,ς., ..«. « 9 
«των Αὖν 9 ὑξρευίεν, ὁτ᾽ ἔκτι( ἄεν τὸ 
Θνση.. Ψἱτ Εμάίας, αμἱ 6οαϊσῖς Αις. ἀῑξ- 
ξετεητίας εποϊαταῖ, Ὠδες Ρο[ιετατ ἴΠ οἱ 
ΒαΠΙ. Τεάῑ, Φεποιοτυῖ: , Ώθεβ νος εἰ” 
-- σατο, {6 [ραΐωπι εἲ (αάνη -Ητετῖς 
2» ΧΧ]ν εβρίωπάΐ, Ὑϊεπιητ επρο Ρα 
5 εχεϊάϊσα, Ρεῖοτ (πΠε μεσατηςιετ Ώοῦ εἴξ 
ο» ἰπίερετ.”. Εἱειί εεσίε ροιυῖε, υ: απΙοΗΙ» 
ἓω5 αἰία απαεάαιπ Ὠίο ἱερετοπιατ » αἴηις μξ- 
πασο, τντέτυ ᾿Αθηιῶς, α εταιοτο [ηειἶπε 
αἆ Ἠοιπεπ ὌΌ[ιας ἀά[οτίρία ,. ἀείπεερς 38 
Υοτίυῃ Ππρίοπόυπη ἵπ. ο) ἐν Πλυιαῖα, - 

35 λα», Αἱ] Ποτιπι ἱοςο 0ο, Δρ. 
4ος [ρημορίίας εκέπη (6, σκέσαι) δὶ ὁ χε" 

λες 



ΕΙ Σ 

3086, Ἔλσ' ἄδραυθι, κ. ἅ, π. ] ̓λθλαδέε, φερεαὶ, ὤκλασοι, Ἡ 8 πόλις καὶ 

9) πεπερῥητω- 

ΤΑ ςΣ δΟΙΝΙΤΣΧΣΑΣ. στὶ 

1987 "Ἠλθον 9 σρ)ς κήδωνον ] Ανὴ ὃ, συμδωλόντες πεῖς θα: λδές λ]ά- 

πιουν ἔφγον. ἕ [Γλως] "Ἠλθον οἱ Θηδαΐοι εἰς ὀγῶνο πολέμκ μᾶ Ἓ ο” 
᾽Αργίωνς εν 

Αν 3 Κήδιωον ἀντὶ πῦ αγῶνῷ-, ἐπε ὁ ποῦ πελέµν οἲγὼν μίς ἔχέ 
πίνδειμον { 

μα Τοῦδ ο ᾽Ακμίω γ ἐπ αὐτίὼ ] 15 Εἰς αὐτίω τίῳ τοῦ πολέµν ὀξύτης , εἷ 
πα) 

5. “αὐτὸ δ αἰκμβότατεν τοῦ κινδικν. 
ὁ Κ. "Α.] ἸΑἈ΄ ὁ Σ Καδμέων πόλεμθ» κρείαδων ἐλνετο Ἔ ᾿Αογείων. 

άσφο Εἴπ Πολιω-κὰς περα] Φιλοσίργν μητρὸς ᾖφθ-, εὔχετωι 1 ἑκάτερον εὐτὺ- 
κάν, ἀκρύσιίω Ἀ «ξὶ Ἐτεκλέθς, καὶ αι Πολεωέίκους ἐρωτῷ. 

1002 ο, 7; σοι ἕωνωθλε ] 57η ἡ νῶς πρ τέκνων μέχρι. τωύτνς ἡμέραε.͵ 
τοῦὮ { Πῶς Ἁ "Αγίων δέν ] Αύτη ἡ Κατασκόυή 

«δαιμονοίής», αν ἄνω τοῦ αΏέλν εἶπε ᾖθ», ὡς ὁ 

πὸ πῶς δὸν 3 σεὺς τὸ 

Καδμεών Αρης κρείσζων τοῦ ά 

κζωαίσ δοῤε  «εῖσοε οὐ τη ὰ μέση ἡ. ο: Ἐ τίχνων ἐρά ἐπη(ν, κ) μαθοῦν τὸ 
λᾶπε . 

κωτωσκόίτς ὁτπ οὐ δέχεται Φασκεία. πῶς 3 απεςν (σινός τὸ ᾽Αρῃεῖον δόρυ 

ώσπες Αιαπιρούζα σεὶς ἐκεῖνον Ὑ λόγον ἕ ἔοικεν' ὠππνοεῖιδῃ 1 ὁν Ἡἳ πικώτης 
πυλᾶν Π 

λέξον εἰ ἀληθή λέγεις. ας ὁ Καδμείων Αρη. κρείσ(ων κατέση τοῦ Μυκίωαίκ δορές. 
1004 ». Πυρηρκμλνοι] Φυλάσσοντες, τοὺς πύργωο, ἤ ἔρ ὀκείων πολιθρχού μἆσον, 

ἡ Φυλα ἡέμλνοι ἡμῖν τειχήρεις ὄντες. 
1008 Πίργων ἔπ᾽ άκρων ος] Πρ τὸ πᾶσι Ἡ π΄οδξιν κατεφ αν }εξοῦς. 
Ἀλελάνδετεν ἔίςθ-] Μέλαμαν λαξίω ἕ ἔχον, κερα]ίω, ἡ ἦ σἼδηρν. 38 Ἡποδο» ο 

-υ--.- μέλας Ἀ σὔχ. ἔσμε σιδηο(Ο» τὸ ἔξής, ξφο- μελανδετον σωτήθλιν. 

11099 ἵ Λοχωγέτας ] Ταξιαρχνε. Ἡ 
11ου Δοχαγίτος] 59 Λόχες, τα]ωαίν Φύλακας. 19 τότο ἔπιτοὶ ἔτοιξ ο 

σνγες σεὺς πιῖ; ἑστοὶ πύλαις 2 ἑρυτὸν καζετείξας, ὅπως αὐτὸς ὠθέρχριτ τος 

πνλας. 

Άεως αἱ ἑστάπυργαι. (απ ἑστω πύργοι). τὰ 
σείχη. Ὠΐ ΡΓοχίππα : ἔσασ᾽ ἀδλωλης σερίαι ἀκό- 
Ἀκσοι. Ύιας Πποςτα [ατἱρία τορτπε[επιαν!. 

36 Είς αὐτω κ. τ. λ.] Τη 144, εται: εὖ 
κύτη ἆλθον ὃν πολέμ: τὴν σφοδιότητο" (δα 
ἁίηρ. Ῥοΐμετατ ἵπ Ῥαταρηταῇ :: ης {ονο» 
τανί Φυας. ντα εχηῖδεραι Απ. 
ΙΤ 7ῇ ἡ ὃυὰς κ. τ. λ.] Ίπ Ιεὰά: αά Σν: 

νωρις Ἱερευαίατ ἡ ὀνώς" πΙῖ] αἰῑιά, 
38 Ησίοδο] Ἔ ϱὁὶ Ἡ. ν. αςὸ. 66 .ΙΕΓ- 

α αβεηδ ἄθπθα Ποπηήπιιη Ρτοίς, ασππα αἲν 
ης οπυπία 2ετθᾶ Ραριίσο εαμίτ Χαλκῷ οἱ) 
ειργάζοντο" Μέλας οἱ οὖν ἴσκε σίδη-Σ.. Ώὰ 
υίτες Γοτίς Ὠυὶς αἆ (οάῃσπι ἂξ Ὀϊηίς ἵπεει- 
Ρτοιαηεπιίς .ἀ{εβοβες ροτιριοιϊπς πἴτωσι 

ΕΙΟΣ 

3ὐ Ρο[ετίας σιδφᾶ», Οπία σίδη3” Ηε[ιοαε 
ἀῑοίτιαϊ µάλας" 3Ώ αὰ ΡΙῖς, αΟ Μελώνδετον 
ἔφθ-, επβς Βαίβο ἀῑίειτ εοὔπεο εαβιιὰ 
ῥταράπως, μέλαννον λαςλ’ ' Ἔχίον καρατίη, πα 

στώνκΦ- Ἡν ὁ σέδτρΘ- ον τῷ τότε πἆλαι χ/όΦ} 

ΗεταςΙε. Αἱιεροί. . Γεν. Ρ. ἀσι. πήῃί 
Ιάιπεῃ ρτῖης. οιπμίπο Ρίασαι. Πί5 θὐιοιί 
Φεμοἰἰα[αε νοιυίς 4άς ριοχήηα Ρον 
ὁοξῖα (σα ααζοπὰς πα ἵπ δραείᾶµά Πα» 
ὁγῖαηε ῥ. 369, Ε. εὐ]ὴς οὐ(αγναιῖς {αη. νὰ 
ατα ας οµαεήαμα αθαϊἰἁ]ι Ό εραπά. 111, 
ναΤτ,  Ἐμηέρίάδε φἈσθμε Ἰοευπαν ἵπ η. 
Γο]ἱετίετ. νετί[ατας εΏ 1ο, Ρίεχ[οπως Ν επ» 
ΠΠ, ϱ. 156. 

89 Λος, τ. Φφ.] Βαβίαεπάυαι. -. αἱ 
τα. 



812 αι Κ«κτοθα 

Στο Ἐφιλνς] ᾽Ανππκλες, ἄγωνὸς, ὁβπκαβεζομδιες ἀνλιτττερβρ, εἰ με. 
ση τὸ ανήσνελον μέρθ”. 

Τ Ἔφ. δρες | Ἔτιξε Ἰ κ.ὺ ἐφέδρας ἕ ἑτέρως Γπτετας κοὺ πεζες απλισμένας σθὲς τὸς ἐν 
σιῦς πιλαις ἑβιμένες ἱππότοις κο) πεζες . ἵνα ὧσι βοήδεια κοὶ διώαµις τάτοις, εἴπεπ 

καµοιον αολεμεᾶντες, ἐρὸς Ἂ ὅντις τέτεις τοχιοε καὶ δὲ ὀλίγν ἐδοήθεν ἂν ἑρμωμώμοι, 
“9 Εφιδθ- 2 ἔπν ὅταν πτινῶν πτελοκόντων ἕτερές πο αναμίν Ἐ νικήσανς κ 

Λαίστιν. ἲ 
11Ο} »» Εφές - Ἐππκοθεζεμένες ὤἍνς ἐπεονν ὅπως [βοηῤνσω(ι πεῖε 

5. ἄεβενεστροις. 4 Άλως. Ἐπαλληλες τότνς ὅταξεν, 9, Φησν, εἴη πες π- 
χῑίε πελέµν (βοήθειω ἐ[γως. 

1193 Ὁπλίτας ) Πεζες. 
110 Ὡς τῷ νοσᾶνῖε 1. τῷ νοσν µε Ἔ πιχᾶν. 

τιο7 Τάμησσὲνι " ̓ Τόυμησσὲς. ὤνθ- Βοωλας, ἀνὴ ὃ Ἐ τῷ Τά μνοσῷ δα- 
αομενίω χάρα», ἐπεὶ πῶς ὁρῷν ήδιµαμπο. ὃ Τόυμηκσᾶ ἀφεσηκότ(θ- πλέον Ρ αεόίδη 

3 Εηρῶν, ἡ οὐκ ο... αἈ ἤδη ο οπάλεκικζς. 

1107 1 "ἁλλως. Τελμησὲς. τέπίθ- ὀρεωὸς, ἀπέχων  Θηθῶν «κδίες ἑκατόν. 
9 Δέψ ἓν. εν ὅτ Τελμησὲν κατελιπιν. { πελν }ὸ ἀφίσηκε') ἆἈ΄ ὁπ Ἀ χωρο) 
9» οὐ ο τείννσων ὃ τελμπες μέχθα, 6η δῶν. 

{ Τελμησὸν }. "ορθ- Βοιωίαςν αντι ἃ ὃ αλά τῷ Τελμησῷ τόπον, 3 νά 
«εις ἃ Τελνησὲν. ξ 

Καὶ ταεφ.ω πέλας ] Πλησον 33 σούδας. ἱ 

11οδ Τ Δρέμω σωῶψον ] Ἠγων ὕνωσε τὸ ὧσυ Ἔ Θηδῶν δρόμω » τωσεσι δρ: 
μον Σλθεν ἐε Θδας δέον 3. εἰπεῖν πωσφανςν σεὶς τὸ ἐκλιπενᾷ, κοινῶς Ἑ σιώ- 

σαξη ἐξίώε[κε σπεὸς όὐθεῖα». εὕρη) 3 τοῦτο πολιαχξ, ὁ µένο «θὰ πειμζῖς, αλ 

ολ λωμαῦ. ἡ. -- 
11ου Γαιὼν ] ΕῇδΘ- ὡδής λεγέμλνον εἰς ᾽Απόλωνα. Όρη καταπανσή Ἔ δεινῶν. . 

{ Παιαν 3 

Αέχνς] Τά[µατα, Λοχαγέτας Ἱ Τα[μώτων 
Φύλακας, Όοῦ. ΑυΡ. Λόχσε] Διὰ τᾶτο ἑστα 

ὅταξε εβατ»γες πγὸς ται στὰ πύλαις, ὃὶ ἑαυ- 
νο ὴ σν[κατέλεξο ἔπως ------- ϱυᾷε να]ρᾶ- 
αἱς, ὁκντὸν ὁ κατωτώξας, πηε]ίοτα βΠῖ. 

40 Ἔφιδιος 52] Ίπ οτα [,εά, (0οἆ. 
Ἱερεῦαιυτ: Ἔφιδδ- ᾿ ῃ ὀντρεχισ ὃς 8” 5 9ύο 
ποῶν παλαιένταν, παλαίει τῷ νικήσκντι, Βασπε[ι 
«24ΕΠ} Ῥαεπε Ἱερετεταῖ ἵη Οαπιαυτίᾳ. ΜΓ. 

41 Τευμποσος) Αμρ. 004, Τελμασίον ὅνοι 
ρα ο τρ (σέπε) Βοιωτίας, ἀντὶ τὸ τὴ : τε 
ερ) τα Τ0λμησῶ χαρα: ὨἼδακειμθην ἐσεὶ 

πας δρ ἠθώναιτο «.λίο κ ία Τελ. 
μασε ἀφεςηκίτων τῶν Θητῶν, Ο188 [81η {5- 
Φσμρίμτ, ενλ]ραία φτοίΐζαης, 

καὶ σέλίγε ] Παιαν ὕμαθ- ες ᾽Απέλωνα 2 ὃπὴ ἀφίσή λοιμοῦ 
Αλός 

13 Τῖς σέδαε] Ίηέια αἆ ν: 1ος, βΙοί αι 
0οά. Αι. Ψ. Ὦ. εποιαταῖ ἱπιειήπεατεπι 
αἆ Ἔξω τώθρη" ὃὶ } σέδας, τὸ λεγόμδιον 
Χιωτάκιον. ὅμάες, βδω {εά δι οι [ι- 
ἀῑίις ηρπίεπῃ τεσεπ{]οτίρας Εταςεῖς Σα 
ἀϊσευπιωτς Λίο. ΜεραΙΗο ποῖαια Οἰοῇας, 
Τα. ν. Σΐ4δ.., Ίο. Λάεμ[ες ρατῦπη «οτ{ᾶ- 
χῖι ἵπ (ἱοῖ. ΟΓ. Β. Ρίατα ἀεαῖι Ώι Ὕσπ- 
ἔκς ΟΙος, Μ., ὃς 1. 6. ἵπ Σὲὸς δι ἵη Χώνο 

δν, Χανδώκιο ὃς Χαρτώκιο». Οθυιά Εαεγῖπί 

νειετίθις οἱ Χάρακες ἀιρευιηῆπιε ιταὰ]- 
ἵι Δαρλεμς Απποιαι π ἔμσαε [έναυρ. 
πΙΧν Ἀσ. 

43 Επὶ ἀφέςφ λειωῦ ἆ,] Κὑπρίως ἀεὰς- 
ταὶ ἐ, ὀφίσι λιμᾶ α, θες εταηῖ ἵπ ΑΡ. 

ῴυά. 



νο 

ΕΙ ΣΤΑΡ ο νΕεΣΣΑ Χ. τα 

«λέων Ό-' ἵνων ὃ παιᾶνα λεγά τας ἑκατήγων 3 ἁρφτευματιν Φωνὰς, πὰς εἰς µά- 
χίω αὈρικαλήίκν. Ίσα» 3 3 κοὶ ππιων, ὡς Φησὶν ᾿ΑθΑφείδης 13 ἐν ΠαναθωκὈνῷ ο 
"Ἐκ Θεῶν 2ρξαμλμει καὶ ὃ Φίλν παιῶνθ». 1 

1199 ἓ Ἐκελαδεν ] Ἐπὶ Ἀσπτροπή κακῶν ἤχαν. 

α1!1 1. Νηΐτοις πόλος | Ἰ Η Ἀστὸ ΝηϊδΟ-  ᾽Αμϕίο(θ» καὶ Νιέθης. ἡ 1 ἐπεὶ νεάτεῃ 
εἰσίν. ὃ 3 Φερεκίδης Ὑσπ ΝηϊοΟ- ἡὁ Ζή6κ θυλατρός, 

1119 Πεφρλκετα ] Ἐξοθέμδμον ταῖς σπιν» 
Π 8) 

ὡς τὸν 

Ἔφειξν 3 ο μαχη Φβισιμδιοῖθ- νο, 

4 Πεφεικότο] Φρλξ τὸ ἄνεσνκὸς Ὁ ωλάσίης ἐπιπολῆς, Ὠπο τότε κ με ἐποιφεραν 
χοὸ 02η σνὺς., Φρ ἕως εὖ λοφζω. καὶ ὀντεῦα ἀσπίμν πεφθακότο, οἱννεὶ κυµατ- 
ὄντω τῷ πυκνότη]ε καὶ κινγσέ Ἔ ἀσππέων, κοὺ ὀμλιασέ. { 
σος Απολαντίω | ̓ Εχ Ὁ Ἀ ᾽Αταλαντίω ἐν τη ἄσπεδι πέσνκσαν ὃ ὃσυ ὁ 

ο Αἰτωλίας κάπρον ν πεῖς µια κραθόλοις τέξοιρν 2, 
ἥ Καπρον ] Ὃν ἐπν γα ῇν Αἰζωλοῖς ποτε "λρπμις λυμαίνεοῦτ τ σφι» χώσφν, ὀρν” 

ζομλ- η 37. Οἰνεῖ θυσωγῖε ποῖς Αλλοις οεοῖς, καὶ ν τῇ Αρπμιδ. ἀπέκτενε ἢ ἃ καπρον 
τόπον ὁ ΜελέαγµΘ». Γ 

0οᾱ, Ποιά; ἐσι ὕμνθ» οδης λεγόμλμθ’ 
πόλλώνω ἐπὶ κατωπκύ(ἡ Ἡ καπῶν, οἱ ... 
Ἠι σωθηνακε ο) ἔπι ἀφίσφ λιω5 ὠδόμδμοι, αμαε 
Ώποστα ἱερῖῖς ταητί ΠΟΠ ε{ῖ, 1,οἰάοπῃς Πο. 
ποτέ 6οὖεκ Μ{. αἆ 1, ἁν 473. Ρος ΡΓ16- 
Ῥεί νειυς δεβοίοη ποπ ΙΠῃ ΕΠΗ: Ποινων 
) Παικν ἐπὶ καταπαύ( λοιμιὸ ἢ πολέως εἰδό. 
5. πο)λώκις δὲ ὃ ἐπὶ προσδοκωρὸς 5. Πα δι 
αἱ ς τοῖς Ἕμωσυ α Ἐν λωι ω Σωφρονικὴ, ὁ ῶς ”τᾶ 

ιδ ΓΚ λυτμωήφῃας Ἑκνμιαφικὴν οίαν ᾿Α. 

χιλλεὺς εὗρη) σερ, ὤειδε οἳ) σρο χλέα, 
δρῶν" Παιανικὴ, ὡς νο) ΘΈρρητικὴ, ὅπερ (ὡς. 

πες έτι γνναικῶν, . "Ανερ ἀπ αἰῶνθ. 

0 λες" (8) ὤλιο, [ιν Ω, 725.) κ) Ὑπερχισμια- 
τή" ΠΙΟ Ὑπορχημιατιὴ. 

44 Ἐν Πωνκθηναϊκώ] πο το Ῥ. 194. Ποιὰν 

ἅ Παιὼν ἰπίετάιπι Ρειπιυίαριάτ [πεορῖις 
ααιαωνίζειν πκιωέζευ. νὶ6, Οεἰευεττ. ει. 

/Γεὔπβεις αὁ Ὠϊοάογ, Τ. 1» Ρ. 554: 
"45 Ἔπει νεάται εσύ. ] 10μ/α”. 15, Ρ. 
7527. Ώαπο αἀρε]]αιῖοπίς ΤαΙἴοπεπι ἴτας[ϊ εχ- 
ἱϊεα ως, Ώς πὶ {α[1οτ' επιεῃάαπάΙδ: ον ταῖς 
κορδεῖς Νητην καλᾶσι τὴν ἑφάτην. Με εως: 
λΜεάτη, ἑφότη, ο ἡ Ἀντη χορδη ὦπὸ Ἱ Μασι- 
χῶν πρες ἄντι.λ]φςολὴν Ἡ τε Ὑπάτης ο) ος 

δεΠο]. δορᾷ, Λι ν. 1904, Νήτη 
σελενταία χορδ, ΠεομεὮς εἶμς πιοπιῖο η 
Ἰάυβοςς ἃ ΡΙμίαγεμ. υαε Πος 
19 ςμο]ίο» Νήε, ζειβί Βἰία, 3ρἱ4 αυ, 

ἱττιό 

ασ ποβτῖς ἵπ εχεπιρἰατίυις ἵπ ΙΠΑΤΕΒΙ 
Εαῖε (ταηςΕοτιηαία. {[εὰ ἵηπ Ίο βΒαι[απίθξ 
1οςο Ρ]ατα [απ ἀθρταναία, νο] πιυιί]α. 

46 Ὡς το] η, Π. Ν, 930. ὠμξας 1 
λοφω», εἰὶ ἵη Ο. Τ, 446. 

47 Ορ Φύσαντι] Ἐπιεπάαία ΡοΠ, απσα 
νειετίς Ἠι[οτίοε ποΏ Ἱπεποτ Κὐισίις η6- 
Ριβεπι/Ππιε {ο νυίσαται : ὀβγιδορὸγὴν τὸ 
ὁρχιζο δη) οἱανεὶ «ύσαντι, Θυυσι Πυρ απι 

Ρι(πηεῖῖς ήρετος οπΊπες Ιοτείτατει Οερειῖς, 
[οἶας [πε γε γεἰίδας Ργαστετῖταε 

εε[[α[]ε Γενωπε 1,ειοῖάος ανα: Ταπρίε 6) 
τα Ὠεος. Ώεοι Ιοἴεοτ, {Ἱερατατ 1 πείώπ. 
4ε Θαετίῇς Τ.1. Ρ 535, «26) ου, κα- 
θώτε: ὀξύχολον γραΐιον 6 ὀργαν ἐρεθιςο όλμους ἐκ- 

πικραίνον) ἡ Φασι τὴν Ἄττεμυ ὃν Οὐέω Αἰ- 

παλοῖς ὀργιφύπναι" Ὠϊ [ο] δίι ΟΙεπέΗΣ ,ΟἰεΧ 
ΦΙΤΟΙΠ. ΝΗΙ, Ρ. δ41, 26. ψέεο εοππιμᾶ 
βιὑ[Ιεῖεῃς Ρτίοπυης; πώς ἡὸ οὔτε ἐλεγίσατον 
Θιὸς ἔσως ὡς ὁ κοταφρο: Ίσας ὁ Όι.ς ενός ὠλλ᾽ 
ἦτοι λαθομλ,Θν» , ἡ ὡς τίθυκὸς ἠώέλι(εν; 
ραταρυταῆς Ῥοβγεπια (υπ Ηοιμειἰσοσυπη 
Η λαθετ᾽ ᾗ οὐκ νόησε ο] όπί οοτβοτοτ τς 
Ἠτοι λαθόμή,θ-, ἃ ε νενοηκὼε ἠμέλω: οοὰ 
Ῥε λος αμίάεπι νἰμ ΟἰαΠῇ. Εάῑσς, ἵῃ 
ΡοκύπΙδ, Ῥτο ἡ αὐτὰ, το ιαέηάυαι. οὐ 
Αύγ, «Ίμρες ΠΟΠΕΠ, εμιας νΙταΠια(εΙΠ 
Ἠειευ]ες ἀε[ιῬανοται: ος ο (γοί ἀῑςες- 
Τε Ροϊμεται Εχςειριῖ Ρ. 315, πά Εωτέρὲ. 
ἡ αἲς 



14. ΣΣ; ὉΌσΛλς}σλ α ' 

τττό Εἰς ΠροΊκε αἲ Ἐκδληθεὶς 1 ὧσὸ ΄Ακρησίν ὠχηζεν 8 πρῶτθ’ οε 
φος Θήξας. σλησίον τατων 3 πυλᾶν. ᾳ, ὅθεν Ἰ 

ε ἠν 39 ἓ ΄ἔχων | Ἱερεῖῳ εἰς σφα}ὴν "ὸ ἔχαν ἕτεμα ἐν τῷ αἱρμαῖε. ἵν', εἰ χρεί 117 Σφάγι 
(ν αὐτῶν ἡ στεσγθία. εν 

«Ἀνειτο µανπίας. 6-θως εφάξας µαντόί ση 
Πχ) Ον σνμεῖ ἔχοον | Οὐκ ἔχων θὰ τῇ ασπιδι σηµεῖα «πγερίφανα πο 

αλας ογείοις Β ας τοὸ Καπανί ως. κοὺ παρ ὃν Αἰθύλω 
Τοιαθ ὁ µαντς. ἄσππσι εὔκυκλὸν ἔμωνς 

Πα[χαλκον. κνδω” σήμα οἱ σὸν ἐπῖν κύκλω. 
4Τ26 ο Ὡρύγα ῃ εἰς σνλ όμω' 1] Ὥλογια σεοσηγοροζθη, 5; Φιν Δεκ- 

3) δεμθ», Αα τὸ τὰς ολ ᾽Αμϕίοναι ποὺ Ζήῤον. πιχίζονίας ποὶς Θνήξας » ο 
3 Ὡρύγε ὃ βασιλέως ταάφον αὐτὸς τόξα. 

3» 
9 βασιλίως. 

ὨὩγέφια 3) τα ἐν ποφφ τὸ Ωγύγα 

1 Πα ί Τ Εν µίσῳ σίκφ] Ἐν µέσω τᾷ Ἱωπομέδον]ο» σκκφ ἐνεέγρφατν ὸ "ΑΛγΦ’ 

κίων. ὂν ποοζρχίον ξ σωμαῖ» ὀφίαλ. μιοῖς πεποικίλθαι Φασιν τὰς 

ὃν ουκ) αἰνεε γμδρνς» τὰς 3 σι τὸ δίσ Ἔ ἄστων κά πελαις Ἔ ἄθρων» { τετέςιν ἐν 
μδο ν σιώ παῖς ανα” 

μόνα τᾶτο Ἂ { ως ἵν ἑκάσστε αγρυσιῶν Φθόνοιαν ἔχη Ἴδς. ἦς Ὀρπεώτέω” Ηραι ἐπε- ΄ 
σκν 

αντ αὐτὸ Ταα, {. 

ας Αἵρεῃ Πασπεπίπῃ Π]αά ἵατε τοίετεη- 
εἷδ. 

48 ᾿Εκθληθες ῷ κ. τ. λ. ]. 5εμο[ίοη τε 
γοςανί αιιοὰ ἵπ ια, απηηυίς , Άαγπεβαια 
φυοφμθ, ερεύαμιγς ήπια (απίΗΙΏ,  ὅδεν 
ἓν. α. ἡ π. βεοεῄεταπί εχ Δρ. Όοά, ΠΗο- 
Σω]η Ίοςο Ρἐεγ[βως Ρο[υεταῖ, κ) Προιτίδες ὧσε᾽ 
αὐτὸ ῥ-ομιάσθη( ανν ες ζαπιαῦτιρ. 0οἀ, ῥρο- 
εἶτας Νζηρίης εκ εοἀεπι 0ο. 1οἵΙΠι 96Ἠο- 
Ίο ἀἁθίορῃϊ » γετετῖαις τεῖεβο τεσεή- 
Όας Ῥός η ρτῖοιῖς Ιοευ Πρες Εκ- 
Εληδείς Φασί ὁ Γροῖτος ὑπὸ ̓ Αχρισί εἰς 1δις 60- 
έως ἦλθε ῃ 5 αὐτεθι ὦνησε πλησίον τέτον 

απνλον αἱ ον ) Προιτίδις α. α. ὦ. 684 61ῃ 
εταπῖ ἵπ πιαγρίωε Οοἁ[εῖς Γ,οἰά. ἵῃ νοιετὶ 
δε[ο]ίο Ἱερίατ, ὤκητε ὁ Προῖε ες εξ τας θνσας" 
7/εὔπς εοεε(ὲ. «νο ρνο/εδέως ε[, Μοδ [ρα στις 
Ἰοᾳυεμά! ἔο:πτοη, Περο πι ι5 Ππιοί]εδίαπα, 
Πο ἵ; ηιοπρο[α! 1αϊ τεεεπΙῖοτ, εὖ Θψθας ήλθε 1ὸ 
αὐτόδι Φ-μσε, ΟΟΙΗΙΗΓΙΠΙπί, Ἰοσμπ) ΩΗ6ΙΠ 4αΠι 
Σετεπεῖαε Ππιϊμ πιο ς ιηοάο Ιπιαιροία: 
ευη; η Οταεςὶς ΣΙΝΕΤ1ν 2. χεξίο Ἱεριιτ ἵπ 
Εξ αά. ἔσθαξε" αὐτὰς ------- εἰς τό ῴμεαρ” 6 

Ῥτοϊεροπ. αά Τ. τ1τ,- ΣΙ. Βγεῖ Ρ. 25, 
ἁπείμηις ἵπ Οοά ΔΖΓ ἱερί ἐ, α. κ (ῥῥιψεν 
6 τε ϕ. πε ἴειπετε ν. Ώ πα[ρισαδατας 

ὃν σὺ ἆ Ἑρμᾶ, Διὺς πιμψα]ο-, ΓΦοαδώώς, ἐλεήσε(ω ἡ Ἠροι ἐποίήεν 

1125 

ἵπ Ἠεῦταξο εοπίοτίι ἀεβσετε 23: ν”, Ῥτοε- 
ἵετεᾶ φορ, ααθᾷ ἵπδοπο], ρτοαι Μήηρίά- 
που πα (ες πηῃ ϱγυάἳ σταπηναξεξ γεςεπιῖο- 

: 1. Η. αἱ δελοί. ἵπ Ῥ]ατ. «4βοιἡ Ρ. 
108. Μιιιο τατίας Π]αά τερετίτητ ἵπ ΑΛυς. 
(οά. αα1η ἴη ὰὰ 
49 Ἔχοω]. Αιξ. Οοἡ, ἱεεα εἰς σφαγὴν 

ἔτουμα εἶχεν ον τ. ᾱ. ἵνα, ἐν χρία υπ ἡ μιαν 

σιίας, σφάώξας εὐθέως μαντιύδ η). 

5ο Αὐύλω] δεριειῃ εουῖτα Τη6Ρ, Ὁ, 
σού, 97. Λε[ευγίθα, απαε ἀεεταπί ἴπ 
Δι. Οσ4, Ες Ἱερεδαπιυτ ἵπ Τά, δεβο[ῖο- 
σωπῃ απιϊη!ς: τείαν ὁ ώστε ἀσπίδ ἔχων 
πώ/[χαλκον ἔρπε. σ͵ ὃ. οὕκ ἐ, κ. ΟΟ0ΙΙΕΣΙΙ αἴ- 

«υ6 ἠπεςιροἰαν]ε [πα Βαγπε[ω. 
οι Φησο ᾽Αρισόδομδ», Ἂ τὸ»] ΜΙ. α]α 
τὰς Ξ. Α. [εριας [εδ]οπῖ τὸ Ἰπίετίεσίς 
ΡοΏ]αδαι ατεϊσυ]ήπι Γετπιοπῖς ἱπάο]θς. Ἑσ- 
Ῥία(όπ αμεφαΠΏνηί ῬεβοΠῖ, θμοά ἀεειαε 
ἵω 14, πιοι εἶναι «ἐτίούεέ ππεπιίο. Τη[ς- 
τἷμς πά ν. 1126, εχ οοάεπι αάἴυτ ὀγήβο. 
ἄειπο, ΕµΥ αἰία 4ς ΙΙ Ρροπῖς Εοπρ]ο ήτο 
πουρῖμο ἀἰεέτεμτ: εππιάειη ορςῇς ΡαΠεΙΠ 
σαίριςῖτ δεζοία ία Ἰ πετ, επί ἀῑείτως 
«γοβεπιως ὁ Θδαίος" ἅ ομίζας ἵπ Ὅμι- 
λαϊ6- ὄνος, ςἰἴδΙι5 ᾿Αρισεδειοο, ον ὄνντ ϱ0 Θη- 

δκι- 
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ἄτλο Σπατοῖς ] Πορίλοιςν κζοτληκτικοῖς, 

3 Φ 

Πανέστίυ ]. Τὲν "Αρον κωύ». 
1 φλς Ἐπιπλαίία | Τοῖς μὢμ σελς ὤνωτολας χει ὗίοις ἔμμαία βλέτοιςς. μνοις 

ατὸ δὲ δνσιν. ελ 1} «ώπὶν πο μδὸ Αα γρυπν1ν. τεῖς ἢ καθόνδειν ὄαμοί.. 

α199 ο, Στικτοῖς πανίστίω ] 5 τας ἐμπεπικιλμλοις Φησὶ ἡ Αργος, Ὁ 

Ἰδς Φύλακω. Οἰκεῖον ἢ ὁ "απομέλων σημεῖον εἶχεν ἐεγοφμαένον ο εἰς }ὸ ταμή- 

θιον ὃ πατρὰξ(ϐ- ορ σικτὸν ἔφερε ἃ "Αθλίας Φοὺς Φύλοκω Οἱ 3 ο εἷον Σ 

γεοφίὼ, τὰς 2 ὀφθκλμος καπέφικ](- γρεφείε, καὶ 

. 4 Δ 5 τν 
Άγατολη μεν 246 εφ 

Ἐσπτολὴ Ἡ Ἕ ἐλαττένων, τῶν μετ ἐκ- 
πιτολα Ὃνν ἐνταῦθα ατατολαϊς ἆπο: Ἐν δὲ ς Ἀισχωειζο]θ», 

τίω σείφαίων επ εἶπεν, Ακθλεέως τῷ λεστῶς 

πιῤρικότθ” Ἂ τ΄ Ἱωπεμέδο] ο». 9 κενμένα 3: όσλε», 
.. 

γη μὲν σαν ἄθρων ἐ, ἔωμαί | Τωτιφν οἳ μὲν ὀφῤαλμοὶ, οἵπνες Ίσα» σελ 

22 
2» 
ο Κα πεσιι Γμει(θ»., πικιλ(ο» 

3» Φοξερόν τι Ἀσππελείι τη κατος ἕψ. 
1123 5 ᾿Εππτολα σον] ̓ Αγατελὴ μαὺ Ἐπιτολὴ Ἄλοφέά 

ο µεγίων ἄσρων Ἑ σεοαλώξαινέντων 
90 εὖθθ. 
3 ὡς περ Ἡσύλω καὶ ᾿Αρϕτῳ, 
, ἔτω γνῶναι γεοφω, 
0 ππρήν αδεῶς καὶ Ῥαυμαζον ἃ Τ ρα φήν. 

τς νατολην, ἔδλεπον ́  οἵτνες 3 1σαν πρὸς ο. ὀύσ, ἐκα νου. 

"λλως. 5’ Ἴδως ὃ Εὐθαπδης ἓ ἔνιω μέν Ἑ ὦ (7: ὀμμοτων σανανώτἍειν Φητε 
τοῖς ἄσρος δεδορκότο, το ὃ πρὺς ταῖς δύσε(ι κατκικζειν. ὁ μὲν 13 «ερεκύδης ὅτπ 

ὑέα ΦΗσν αὐτὶν ἔχει ἐρθαλμὲν, 3 ἅμῳ μον ὅτι δνο ἔβνωτο "λργω. γθυφί 3 

δαΐκον. Ἴθο επῖπ «Γβορλανὴς ποπιϊηὶ 
τεξε ΠιυΜειυίε ΕΙ. δ΄ Οτοίως π ΜΙΕεΙ]. 
1ον. Ἐ. τττ, Ρ.159 ΤειρίοτΙπᾳ, αἰτα- 
Ἠυπι, Παματαπι. ΡοτίατΗπ:]αΕ, τί [αἱἱοτ, 
Ἰπ[οι]ριίοπες ΡουΠιμυπ εχρΕοεται ἶπ. 
ἵβμος οΡρείε; οιοά Θμεαίκῶ, ἐπιγρωμμή 
πω ιἰτυίο εἶται Φεβοὶ «4Ροίοη. ΠΠ 906» 
δεῥοί. ἵη Ῥῆοεῃ. ν, 169. μι σόθη- ἐδα- 
μᾶ οφ τᾶς ΘΆεέσαις Φισι π. Νιεξιλῶν εραι τώφο”.. 

εοπῇ, οεἶτο], αἆ ν. 1162. Ιϊπο φἩσηιιε Ρ8- 
εἶμα Γα{ρίςος» αυαε ιν ἁτί[οθεπιὲ μις 
εἴτιπε Ειπβρδης | ων. ΔιΦυ(Φ», ἅ οσλο]. 
Εοπι, Η. 
χαρίθε, Όεπι. ΣΝΤ11, Ριοῦ, 4δ., 
μθ, τω 1Πεύωπορα [οπρίοτν ἵπ. Χρν. 
σέθομον (Τ1ΓΕ[ΟΤΠΙΛΙΗς ΕΠ. μθς Γαπίύηο, πο- 
αὐς Ρα, τὶοίο Εμρορο σπιν. ἴ]ο [ος (αὔρο ές 3 
ὁμίάσηι ἀε[οιϊρ[εται «46ο ως. 

50 Τεῖς ἐμπεποικ. ] Ὀομίτυα αὐαεόαπι 
δε [οκ ΡΙ, ρτουι Ἱερευαπιητ ἴπ Αυσ. 004, 
ἄλες 4 Πιο να]ῤαι[8 εἶαπί Ρτλεύσα: : Ὁ πα». 
έπτης κύῶν, ὃς ἐφόλασσε συν Ἰω, ςλό[ ιο] 

καν .ὃ ὀφθαλμὸς ὃν. 

ΝΑΣ. ) Α{{ε]ας ρολο ῇ ΕΑΤ-. 
᾽Αμελόν», 

κ 

ὅτας, 

5η Κατεσι( .Ώ- ] Μ[γκατις»[ωνΘ. ---- 

ἃ ᾿ἀείπεερς τῇ ραταίετή: Ιπιειπιεάία βοτιθ 
Πς σοπῖσσυα {[απῖς τοῖς  ὀφθκλωσϊ, κατά 
θκτον Ὑραφείε Ἔαες ὃς Γεηπεικία οπιται]αφι 
νο ν ποᾳ Ίόυας, ἵπ ουἴδις Ροβ. γνῶ- 
γαι τὴ Ὕρεῶ», (υΗΠ η ΙΓ, Ἱερθιθίμτ }ν, 
τὴν τοῦ». 

54 ζω ὁ Ἐθι μσίδηε] ος ΜΕ ΔυρΡ. Ππέ 

Ρτοβίπια Ειρίαησεῃς Ριπεοράευείρς, ις- 
ταΠι Ρταρῃχὶς Εωγίῤίάαε νοτρίς, τα ἓ σὺν 
ἄκρωντ Ἰη [ὰὰ. Πίο εἶαι "λλως. ὁ Εὐρπν 
Κεῖ πιἰτβταε, απαπι Ρτορτία ϱ8ἱ ταιίοης 
λα μγέρεανς, τε τὰ ο μίμέρκε νίὰ, 
1. Η. αά δελο. Ἰπ] το. Ῥ]α, ρ 3οι 

σσ Ἅμα ὁηλῶν, ο. ὃ. ει Α.] Ἠοταπῃ {9- 

εο Ορφες Δι; πη]γίβζαπη Ῥτρευες 161ο- 
ΡΕΠ)» ὤμα ὃἳ 15 ἐγένοτο" δείυπι ρτοκΏηας. 
γροφή δὲ ὅτωε, Θχίαε [εαρίτ ΡΕεγεογάι8 
ψατοα εαίεπῃ ρ,ορειπού απ εχρίμος, Ιπὶτοι 
εοπιταἑποτα: Α2γ9» ὁ δις γή το Ὦ, 
μεανᾶ. τά δὲ γε Κρίασθ-, απ. ὁ, Ἑ, {ὰ, ᾱ 
Ερανθαλί» α, κε ε, αχ κ) Φφέροας «τὸ δὲ γονεα 

. ὠτ ου ομἱ (οιµ6 οςμίειῖς ήε, ῥα- 

: πετ 



ι) 

πό κκ ο ασ 

. 

ὅτως. “ΑΡΥΦ- ὃ Δες 2κμεῖ Πειβώ Ὢ Ὠκεανᾶ ὀνρατε-α, ὁ Ἡ γέετω Κρκσθ-. ᾗ 3 
Ἐμόθαλίων. (ἀφ ἵ Ειόυθαλία πελις καλέτοι ἐ, Ακ) καὶ Φέῤδας τὰ ἃ γινε) ᾽Αρέσώρ 
τὸ 8”. 5 ᾧ Ἡροι ὁδθαλμιὺν Ἴθησιν ἐν τῷ ἰνίῳ καὶ ὃ ὕπνον ἐξαερειτ). 17 ὶ ἐφίπε) 

Φύλακα αὐτῖν τῇ Ιοῦ ἔπειᾷ 'Ἑρμῆς αὐπὲν κτεύ κ. Διονυσι(θ- Ἀ "5 ἐν τῷ πρωτω τῷ Κύχλα 
ή 5 , ἥ ͵ ) » 5 ΄ . . πα β.»σν «ὐτν ἑμφιοὸς Φκ, καὶ κνκλῳ τὸ σᾶ μα όλον ἁμματᾶσος, ὁ 3 ὁ 5 Αἰγίμιον 

σιζας Φησ , 

ἔτεπι Ποπιο ἴαπεπ Ῥπορηπιθπι ἀσαϊκι η 
Σά. «γέ[ο; ιπεπιοταῖατ: «ροιἰοάογ. 11. 
Ρ. 6ο, Ἡ παρ΄ Ὥτην ᾿Ασκληπιίζης ἆ ᾿ΑρέςοιΘ : 
Αέγά υἱέν" Φερεκυδης δὲ Ἴαχν. ΕΗδἱ {οτι πο- 

τοῖτα ΙΤΑΠ:ΡΟΠΕΡάα (ηπι Ατειερίαπις ἅ Ελε- 
εεεγᾶπο. 1π Φε]οΙ. αἆ Ειω ἐρίαίς Ότεβεη ν. 
91ο, Ὁϊ ηος ΙΠ ΦΕΠΟΙΟ, «ὤτρα, Νίορες 8 
Ίονε, Πας ἆαειτ Ορίαεε, Ὠαίς βᾖογλης. 
Ρ/εγεεγα εἰς Ρος ἀε[ετῖριῖς µίαστυτ στεπις 
10 7. Δεπ. νΙ1, Τ9ἱ, Λος ἵη Ο- 
«ἰ]. Μει. 1, 654, Ρ8τιῖπι ϱἴορμε 6α1εις 
ἵη Αρο]οᾶ. Ρ. 35. «Μιπεκετ. ἵπ Ηγρίη. 
Ταὺ. οχιν. μ 

σ6 ὁ Βρα] Αυς. ο. ὁ δν ἐφέαλμιον ἐπί» 

ἡ -« τό ἐς. Εερυίοαπι μίηυς ὁ μα ----- 
Ῥεαιιε ἵαππεπ Π]μή ὃν (ευιετε τε[εσετῖπις 
1ο νοεεῖη ἑί ΓοιῖαΠε τεβίπεπάωπι: ὁ 
ια ἐφθαλιωὸν τιέησι ἐ- τῷ υέω, (ἴη οεε1Ρ{1{9) 
ὁ ὃν ὃν Ἡ ὕπιον ἐξαιρεῖται, 
7 Καὶ ὑφίσαται φύλακα] Ὁι Κίπρ. Εὰ. 

{ε Μ[. Αι. Δπιε Ιεβεναιιτ, κ υφέγαται 
ααὶ φύλακα αὐτο ΤΗ Ίο, Νευέτυια Ρίαςει. 

ςεηρεπάμπη ΔΤΒΙΣΟΤ: κ ἐφίσησι φύλακα ὸ 
«.τιν τῇ Ἰο, Εεγεεγάες Ιρίε: κατέςησε Φυ- 

λακα Ἡ- ἔφιν. ἵπ Ἑταιοβὴ. Οαἴοβετ. ο. 111. 
ο ρτοσ]ππὶς ΡΜεγεςγάεῖς πρι Γγαιοβὴ, ΕΟΓ: 
αἰοὶ ροιεητ, οπί ρα[ῦπι ΡΠετες}αεηι [εφ ι]- 
τωτ, ροοίεγ. 11, Ρ. 105, ἃ Δὰ Γη γή- 
µ:τι Ἡρα» ἐδωρίσατο. νΗΙβαϊΙΓ, ἃ Δὰ γή. 
μ τι Ἔρα ἐ2,. Ὦε ἷο -4[οἱοᾷ κ. Ρ. όο, 

Φλκλα αὐτῆς χατέςη΄ 7 ΄Άργο» π΄ πανοστη, 

δελοὶ. Ἠοπ 1. Β. 108. ἐπέεηίεν αὐτὴ 
Φλκκα "Αργο. Τατῖοτὶ Ετάξητα (τος ο 
Ἔν ενικός Φνλάξαι ἐπισιφας α’ τὴ» 

Ἄλεγου, «4Ρο ταςΓεᾶο, φωῖ ειι[]οάΐτει {- 
σπα: Ὠπτο Ὀλίοτίας ΡΣτιίουίαπι ο (ᾖαταςε 
ποὺυΐς βΒνανὶς «ποηγηημς περ ἸΑπίσωνς 
εερ. ἄν. ομῖως Ρείπα νειρα τωτρίδ ἴπῃάες 
τρεη/α: Ἰα ΑρίζορὉ ἡ το τὴ ρα. Π., «4ἱ- 

Ἰαεῖμε νετ: {ωηοπέ οάΐο ετα!: οοΙΓῖρΕΠ- 
ἀπ}. { ἄτο τῇ μα, που εΓδΕ [πεετάος. 

Ώς Όταςς Ἠετύυπι Ηιᾶ ΠεοιιέηίδΗί, Ἀς- 

, 

Και 

Ρίαο ρυε]]ας ἁπιυπι αὉ Ατοϊυις [ετσι Ρα- 
Ἰαεῤλαίας απ. ΔΑ. 6. ΧΙΤΗΙ, τὸ ἱέρια εἶναι ἃ 
ἸΑ. γείας Ἡρας. «4ε[ε]γίως διβῥρὶίς, Ν. 399. 
Κληρᾶχον μας φασ. ἑωμιώτων ποτὲ Ἰὰ γε 
τη ἐν ᾽Αργείῷ χλονί. 

56 Ἐ, τῷ πρντῳ τῇ Κέκλω] Ἱτα τοιῖάεπι 
Πμετίς Αιξ Οοά. αφ απι Ιεξεοπενι ποπ. ἀῑι- 
ὑἱαπιέτ τε.) Ίσου νωἱραιας, ὁ τὸ ὢΑ- 
κάτω τὸ Κ. Ιοάππες Ίας. Ε)εἰβεπίις, Είπε 
νειυα ο α-θἠαπι εχεῖταης 44 Γοπηπίς ΑΡΟ- 
εαὶ 1ν. 6, ρο[αῖς, Πνε εα[α. [εὰ εοπῇ- 
Ίιο ἀε]ϊσοιαίιο: Διούσιθ» δε ἐν τῷ α τὸ κύ- 

κλα”. δις Γαἱρίας Ώνε Ρροι.ς ὃν ΤΩΙΑ, 
πιουβτοηί ετογῖς οηἱβίποιη. Όμαε ρΓείε ης 
αρυα «41Ἠθῃ. Χ, Ῥ. 412. Δ. νετῦα ΒΙαϊο. 
3, Ἱερυπίτ ἐ τῷ α Ἔ Νομω, ρ. 637. Ὀ. 
ποπ, ιτ {Ρἱ νη]ραιυτ ἐν τῷ ἐνδικατω"' ΡἰΠἱ6- 
που αἀπιοειτὶ Ραϊεβίς επτοτ (απο : 
ἰάεπι «4:Πεμαεμς Χν, Ῥ. 609, Ρ. ἀῑχίτε 
ετεά(ταί Λ/εαἹ]εη. ἕα Ὁ πε Ατταλο» ἱσο- 
ρικῶγ" ΠΟΠ νἱαῖι οπως [ετἱθεπάιπῃ, ἐν ατ. 
κ, Α. ἑςοριῶ» θεά τα πμ] αἲ ΠίοΠΥβΗ η 
δαπμψι, ΟΝεπῃ στο ν ἃ ν1 τες Τγοϊαπᾶς 
αἴομε Ποππεγίεα ἰταὐῖάϊπε Ἰαυοι εκ 4τΠέη, 
ΧΙ» Ῥ. 48Ι. Ἑ. Ῥ. 477. Ε. (η. 4εσι 
Ῥτοιτερτ. Ρ. 43, 5. εὐῖας πετρα Έπ[αιῦ.- 
1Η ΤαΠλΕΙ αἰιςτ αςεερίτΏ ππεπιϊηϊ, ἆἀε 
ΟΥεῖο Πρῖεο ἀοξίε ἀϊβριταπῖεπι Απίιη, ἵπ 
«1πεῃ. ΝΙ1. ϱ5ρ. 1, εἶτσα ἄπεπι: ΑΠ. 
τἰφυπιπα, οἵαε αιἰάειπ Τὰς (ρεᾶαπι εις 
τοάεπι, ἀμάμπι αητε 1Ι2ίοπγβιση εχρ]ἰσωίαε 
εγεάϊσ]ε εῃ. ὮΏε ηος ορετε ηὔαεάαπῃ Πο- 
ταταρῖ 7. 4. Ραὐγεῦως Β. 6. α, ρ. 581. 
11. Ρ. 700. ἃ Ρ. Ἠε[Γεπείως αἱ Πἱρ- 
ἀογ. δίς. 1, Ρ. 3320. Νυπετας κι, ο αἱ Ὠὶς 
εται ἵη Εάά. [πετ πε τεεοτάετ 1π εχίρμο 
Πυε]]ο ἆε Βαπηοίυις 3 ΓΙ Γατῖο Γπερέις ος. 
ταπι εΙιατί Πθτασι ΧΙΙ, “4γελείαί, (αἱ. 
λεπίς, ΟἨγγ/εγπη, (Ηοβλοπιές, (1εββῥδη- 
εἰς, δοἤμεπές: Ἠος ο ποφιε {ταμάεπι ἴ]ε 
{ωαπι ρτοὰῖς ἱπάϊοῖο. 

5ο Ὁ ὁν Τ Αὐγίμιο πουσαε] 1,εβίοπεπι 
όκνε- 

Ξ 
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Κάὶ οἱ ὄίσκοτιν "Άργον ἹἩ κρατεέν τε μέγων ση 
Τέτρο Ν ἐφθωλ;: οἷίων ἑρωμῇνον ἔνθο καὶ ἔνθν 

᾽Ακάματον δὲ οἳ ὦρσε θε μδιθ». κδὺ οἱ ὅπνθ” 

Πίῶτεν “Ὁ. ὃδη Βλεραιόο Φυλοκὸ ο] ἔχεν ἕ πεδον αὐτὸν. 

[ "Αλλα. ] οσον ᾿Άργον κινα λέγά ὅ 

9 το», ἔχοιςς Ἐ ὀρίαλμῶν τὰς 
»» σεὸς τὰς δύσεις .. ὃς καὶ μιεν ἐδέκφ. 

ἐιγθεφίαι ἐν τῇ ασπίδι ᾧ Ἱστομέδον- 
να τολὰές  ἔςρων πτροµώκσο. τὰς 3 

τὸ ὸ Πίωπνᾶ . ἀντ ἅ καμμύονάς. 

ο. Πινέστης, Ἁ κκλεται δα τὸ εἶναι κὠτὲν ον ΦυλαάΠονῶ, Ἡ (:ν ἐκ κε- 

αρ λόζσεως Ηρας. 

Ιτου Ἱ Ελήπονός πο ὁ 3 κρύατονζς ] Ἰφέον ὅτι το βλπνᾷ καν τὸ κρέστο ὅς σὂς α 
πανίστω σιωτοίσσετοη ο 20σειικαὶ αἰταῖικο) κσα. σιωπάσσοντες Ἄ πρὸς πο μὲν, ποὶ 
ΔἩ ἕ σιυκατεντες τῷ σερτω» ἆλια κου μαἶωκῶν ὄκφροντες » λαμιθονουτες ἔξωβεν τὸ 
«ὁπτρχον, καὶ λέγντες ἔτω, τὰ μὲν ὀωμαζς ιντρχον βλέπονζς, τὸ 3} κρύππντο 

(αμαθήει) Τ 

λορας Λας, Οοάϊοῖ .α πη] [ας εκηρεᾶμη; 
ἀοΙῃ ἱηρεμίο: ἀεξεδιις θταί η Ιδλά, ὁ ὃὲ 
ο πεµσας" Ἰπάίςα [αυἱαιο, ἀοῖςδαιπ {μα {ο 
ας Ἱπιρίενίε αιιδογίταίς, πθηπε αρ[ατάε τα: 
ΠΕΠ, βαγε[ς 1 παῖαξ απο Ῥηασροδαι 
Σάο. ὁ δε Ἡ «φον ποήσας, {πα ῖτως ἵπ 
Πιαιπ τεςθρῖε Ουἵ Οσἁ. αἀβίομίς Αιμ. 
Ῥπες αρο[αστας ἵπ παγρίπο Β4{1. ΕΠ. {η 
». Μ[. εξ αἰγιω, Γετε εὐγιωῖν. ἕξα δεοί. 

2» “ροίἱ. ν. οΜΙΗΙΠΟ Οτοπου. αἲ 9821 βγα 
ο {η εὀ. «Βέτεκείίαπα, ”' Αοτίοτ εκ απιϊφαῖ- 
πδιε ἰοσιις ἔονε ἀομμησεί ποι ρτεται Π]ο 
Φιερ]αμὲ, τἆ φἨθίπ Οποπουίης μοταὺαξ, ἵῃ 
αχ). Ἄξαντο, ἡ Ἐὐδοια ὡς Ησίεδᾶ- ἐ. Αιγιοί: 

ευ: έ ως περὶ μον Ασαν: σέδι 

θή, Την πρ ᾽Αρώντιλα κύκλησκον Θεο) α͵ὲν ἐν - 

πες, κ. τ. λ. Ἐκ Ιπο Ιοεο μαι Πρίοηι 
{πο Ροξιπα., οιμίᾳς δτο απ, Ῥοῦ-α ἆθ 
1ο σεεἰηετῖε: Πίπο ἴἴαφιιο ᾳΙατΠΟΥ νογ[ᾳ5 ἴπ 
Φομο(1[ ποϊττὶς [άη ρειίΗ, ἀς 15 αρα! τες 
ειήοάς. Ῥαϊτεαι Ροξιπαιῖς νοιειτῖπα! ΙΠΕΙ1Ο- 
τες Οπίεί, ἀάπι Π]επε, ἵρποταιο [ο [α18. 
Όαπιαςς ποπουἳ επ πθταπε ἔ]αά νεἰ α- 
(βοᾷο νεὶ Οογεορὲ ΠΜΙε[ο.. Λεριπίας Πετ- 
οι νίεαπι το]εταί αοοεριῖ Ὀοηεβείί: Παΐς 
1Π[εγῖριΙ. Ῥοξπα εοπρ|«θε ας Ρρτοςι{ 
ἁμρίο Ὀείαπι {ερ ο [ιαρηνς «- 
δὴ ΠΙἰοτήΙπαϊιο ἁποάπῃ, αἲ οὐῶς 6ς- 
τἶως Σζγί]ης αεςεΠῖτ Εεγαε]ίάες, αἰίξοιίαιι. 
ΑΙ αιἰφεπι αἴείρεταπι πος ροθπας [οὰ ἀἱ 
ἐίδεπιετ ερἰε αἴηιο εἰεραπιετ ἆἂὲ «4ερίπιίο 

νσω ἐ 
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Ερην. Ῥα]εβις Ἰιπεπὰ. τ, πρ. ΧΧΧΤΙ» 
ασ ποβετ (απωθη. Ίσσιις ἱπῃσπὶς ἱαιμτε ὃς 
Ώ]α Φεερ]ιπὶς Πίο ἀμεητίαιῃ ποτ ΡΥΠΕίΘΓ- 
Πε δάτονῖς Οατίβιιηί, Ρεῖγ, ἢΒ Ιγπαπῖ. 

6ο Πίστεν ἐπ. βλιΦ ροις ] Αισ 0οᾶ, 

πίστῳ ἐπὶ Βλιφώιων" κ ηίσαια [ῖο πό] ος 
εἰξς Ποπεγ. 84, Ε, 271, κ. Όσα», Πᾶ- 
νἴπι βαὐέιπαῦ νο «δε οἱ ὕπνο- ἐπ 

ΕλεφώμοιΓιν ε ἔπνατε, Ῥέηπεπιία Ώς «Ενιι 004, 

ΜΕ Φυλ«κὴ σι) ἔχ,εν μισεδ 3 αὖεε, Οαοίπος 

Ῥο οι[ις νο]πί ἱωσστιὶ Ροᾶ-ι6 Ίηπο ἆά- 
{ορίρταπι Ὀτίηω ο Γρ. Ρ α1ο. ὃς 
Μογ]]ως πἆ Ου ἨΜοι ι, 6ρ4 [δοςίεπι 
Ῥαγεμήις οχκςίται αἆ ὁπΗί εδ. 1, 254 
(ρά», ἁαῑα πἰπίαπα Ῥτορτταϊ, [αι 1 ορτιπι 
Αιιᾶοτειη Ὠίρηψβίση Βοὔται {η τωτες 
ΟνεΙ. Ὠϊπχ[ις Πίο οἰταιμς ποπ Ῥοθίας 
{εὰ  Ριδ αι ἴαῖε, Ππιερτες, ἅ Πιβο- 
τες. «α[αμζοή. ἵπ 4εη, Ῥ. 479. 0194 
[ετὶρίς ΡΙοΥ 15. ΑΙΡΑΙΗ βύεσων ἠωφι 
Ριεπίης ιταάτατ αὖ «ρφ]ρά. τν Ρ. 6ο. Ἑ 
ση» ᾿Αθκαλίαν λυμιαινό, ὦμον ταῦρον ἆ ελώ», την 

τότε 4ορα: ἤμιβιισατο. 

ότ Ἐγεγράφλα: ] ΜΙ λέγ4 ἐ[γεγρέστω 
Φισίν ἐν τῇ ὧ. τ, 1. ἔκω τοτε πίτα, 
ΡΙΟ κελεύσεως, {οἱρ ον κελε΄σεως. 

6» (αἀμιαθες) Νοσεπ απ Κὐσίς 
(ωπἱρτίς ααῑεοῖε: (οἱεπῖ ἵία [περε τεσθηίο- 
τες πιαρί[ί, νατίσεῖ αὔοριο Γοὐπιι]ἰς Ιο- 
αἀεπάϊ: νοίατ αἱ Πεεωῦ. (91. ΚπιβΙ) ν. 
10849 ν. 1259, αἆ Οιο(ἴεΏ» ν. 438. Ηίς 

γοτω 
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11ος ! Ὡς ὕσερον ] 65 Καθο παρίώ ἡ μῖν ἄν ὁρῶνο ἀστιθανόν]ὂ- αὐτε) ὁ ἵπ- 
ποµέδον](ο». τ 

119ύ Ὁμολωῦην ] Πνλαι Θη: 2η αὗται ἔτως ἐκλθηζαν ὰστο Ὁμολωέως “λ Ἂμ- 
Φίο(Θ». τὲς }ὸ σθλ Ἀμθίοα Φκσὶ “ σι πεῖς πτιισ] ἅμον Καδμῳ σὲ χέσή Ἁ πόλιν. 
ός Αι δημθ» σι’ αι ποὶς Φησιν ἔτω χλήῤίωαι., ΑΦ τὸ πλησίον εἶαι ὦ Οµολωξ. ἆλ- 

λοι 3 στὸ μιᾶς Ἔ Νιόθηή Φυλατερων» Ὁμολωθθ” καλδµέγήςο 
1[97 Ί Τυδόῦς» λέο]θ» | Ὥσλιςυ αἀσπίδω Τυδόςς , λέοᾖθ» δέρµα ἐπήσημον 

ἔχλίαν ἐνεγέγοφωτο Ἀ καὶ ὁ Προμηθόες λαμπαδω ἔχων ἐν τῇ δεξιώ, ὃ εἷς Ἔ Τι- 
ποίγων ὡς πρήσων Ἐ πολι. 

Δέ κα ῥέθ» ] Λέον]» δίρμω ὁ Τυδόῦς εἶχεν ἐφεγθρμμένον, τῇ μὲν λαιᾶ τὸ 
(6 δέρμα. τῇ 3 δεξι τ πορσεν. τὸ 3 ». Τιταὰν Προμηθοςς :. ἔτως ἐξεδέξαντο πουὲς , 

αντ δόρυ εἶχεν ὡς Τιτὰν. οἱ αὐτέχρηα Τιτὰν Προμηβόύς. 
ΤΙ30 Κρίωααία ] Ταις ἐν τῇ Δίρκη. 

ο] Κρίωαίωςι ] Ταις σε κρίωης Δίρκης καληµέναις. Τ 
ΤΤΙ Ποτνια: ες ] Τας ὃ Γλαύκὰ Φκσνν αἳ) λυσσήσεση κατέφαγον Ἡ δεσπετίω 

Τλαῦπκον. Ὑ Σισυφα., ἐν Ποτνίαις τ Ῥοιω]ίας, 

Τ Ποτνιάδες] Γλαῦκον Ἡ Σισυφε Φασὶν ἔχει ἵαπες ἔτω λυττωίας ὡς καὶ αὐτὸν 
ἕσερον Γλαῦκον κατεφαγεῖν ἔτρεφε  ἐ ἐν Ποτιίαις, πελἀ Βοιωίίας., ὅψεν καὶ τόνομον 

ἔιον αἱ ἴωποι Ποτνιαδες. είχε ἣν αὐτοὶς Όλησι μον Πολιυείκης η 3 ἀσγιδο» ἐν µέσῳ 

τώ ὀμφαλῷ λαλκὰς, ἅτως επὸ μηχανής κωτισκόίασμένας» ὥσε πεῖς ὥπσπκατω ἓ 

Ασσηδθ» ἱμάσι κιυδµένας δοκεῖν µωθνεοῦς, κοὺ 

νετο τεξτίας ἴἴα νοσ οιπΓειΙσ, Π Ρίαεςθ- 
ἀεριία ῃς εοιγΙΡΑΠΙΗΣ: συντώοσον]ες δὲ 

«συ άστε(ιτ.π. ἀλὰ κ. οκθέρα(ε. 
69 Καθα παρ] Ἠπης δε[οι{{ Ιοςο Π Ππι 

Ἡπυπι Ροπί Ροιπεται εκ Αιρ. Οοἡ. Ὥτσε 
παρην ὕσερον τὴ’ ὠσπίδα ἔτως ἐ ἐ{νεγραμιμένην ὁ ὁ- 
ϱῶν ̓ ἈσοθανένΘ» τᾶ ἸἹππομιέλο]θ- τὰ αὐτὲς 
(αὐτν; βασάώζοἹ 18». 

64 Σὺν τοῖς παισ)] Ἠαεε εκ Αις. 0οἆ, 
να]ραιῖς Ἱητετίοτια Ἰαευπαπ {Πρρίεταττ, 
ουας Πίο εκ[αδαε {η Εάά. απ μἱοτίοιῖς ἵ]α 
Ῥαγπεβῖ . Φασὶν " ἅμα Κάδμω: ἀε[εξιις 
Ἐν Πιπα]ἴε Βατπε[. απεπι [εαααπατ 
Τετ. ὃς ΚΙπ. δὶς Λιβ. Μ{, αἱ Ὅμο- 
Αωΐδες Ἄτὲ Οι λαέ τᾶ ᾽Αμϕίονθ»" τὲς Ῥ 

πει Δμϕιονως φησι σὺν τοὶς παισ» ἅμια »ὴ 
Κώδμῳ τειχί{αι τὴν πόλιν. δεγυΐτις αὰ Αεῃ. 
πν. 4Το. 7ήεδαδ, εἰυίμαι ἵπ Βοεοῖία α 
(απο ἓδ Ζει δν 4πιῤ]οπε εοπ[Σειία. 

65 Αρεειωθ- 1 Ἠπες 4ποφιε Ῥίαεδει 
Άὺσ. Οοὰ, ἴμά, ιτ ἀεῇσετε οιιασάαπι ν]- 
ἀθαπήτ» Ώυπο η ππούμπι [οτίρίας Ἰδρις, δύ 

ὴ Φίδον πειεῖν ποῖς ὁρῶσι. 
1131 

Φῃσο ἔτως κληθλναε Ἄιὰ πλησίον εὖαι τᾶ όμιου 
λωβ.. ο.» « κατὰ δὲ τὰς σερ β.λθν 

μέγας (Εάά. εοπιτοξῖας, ὤλλοι δὲ) δ0σὲ μιιῶς. 

Ὁὶ Νμθης 3 υγατρὸς Ὁμιολωϊλὃ-, οἱ ἀἰνίπατο ν 
ἥεοε, Γοιταε [εήριαπη Γαῖε οἶίπις «ΑἰΑ τὸ 
πλησίον εἶαι τῇ Ὁμιολοείή, τῷ Διὸς ἑερε, {εὰ 

Βιῖας αἀρε]]ατ]οπῖς τατῖοΓειη Ρ]απίρυς «τί» 
[οήεημμη ἰταδ]άϊβα ε ομῖάα Ιῖεει αεβ]πιᾶ- 
τε. ὅ ε ολο]. Τ]ευογὲ; ΠΟΤΗΠΙ νετυᾶς 
Φολοίαβαε οποφπε ποβτί νυ]σαία (ἶατ. 
1) Ογυέης ο[ευτο ἱαρ]άϊ Πἠαπιπαμάο α- 
ποονΙτῖῃπ ΜΠ{οεΙΙ. ΟΟ[ Νον. Τ. 111, Ρ. 159. 

66 Τὸν πυεσὸν] Λαγπε[ίως νμἰρανίε Ῥτο 
τὸ πελτὸν, ΟΠΑΠ Ἰά ἵπ (ο, τερετειαῖ 
6απιαῦεῖρ. Ώαθο ἱεξῆοπες Αιρ. (οά, ες 
νυ]ρατὶς ἀῑνετίας τνλὸς 24918:] τοδὺς Ἶν 

Ύεγραμμ ο», τῇ ῳ λεβ (λαι2) το 9 θρν 

τῇ δὲ δεξιῷ τὸ πορ ἔχων, ὠντὶ (6. ὁ ἀντε) δὲ- 
ρα] ᾱ- εἶχεν, Ὡς Τιτὸ:, σπες ἐδιξαντο τι ἐς Ἀσπ8 

τς ἔσῆς, ὦλδ) καὶ το ια (ωὐτόχρομια Ἐά.) Τι- 
τῶν Προμιηθεύ«. τὸ ὡς προτάκτεο; τε Σιτῶ», ες 

καὶ ὅτας (ἐτθ-) ὁ Προμιηθὼνς γέγοε ος Ἓ 
εαν 
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ΙΙ ο Ποτάδες ον ἐφ᾽ ασπιὸ |. Μανικα, Τινὲς ἢ Φασὶ, Γλαῦκον» τύτων 

Ποτνιάδων ἵσπων ῥεσποτίω πατέρα ενα ΒεἈεροφύτε, ἐξ α παῖς ἐγνετο Γλακκ(θ». 

ΤΠοτνιαδες ὃ ὀκαλδντο, ἐπείδ ἐν Ποτιίαες ἔτρεφεν αὐτοὺς ὁ Γλαῦκθ». 97 Ἡληνιαι ες) 

πελις Βοιῖτος ) Γλαῦκον ὴ αὐτὸν Ἂση ΣισυφΒ., αλιὰ Έρακω Ἠτ ὤγθλον. 

1132  Ἐπίσημα, κ. τ. λ.] ᾿Επίσηκον Όλη τῇ αἀσπιδι αὐτᾶ πῶλοι µαρικαὶ 
καὶ Όατήδεισι εἰς δρέµον ἐσκίρτων ἓν κινισέ «πόρφ, κατά τιν τρόπεν ορεφγμ]και, 
μηχαναϊς τιν ἔνδοθεν Ὁ ασππδ(θ» 3) αὐτὸν Ἡ πέρπακα, 

1139 ᾿Εσκίρτων | ̓ἘΕφιίων. Στρφ {αι Ἴ Μηχαν οἲς, 
.. ᾿Εσπίρτων Φίέεῳ ] Ἰῷ σε; αὐτας Φ δω ἐλόκεν σπιρτν τητέαν ὅτω Φφ:ξεραὲ 

αρ ήσαν ο) τω γοεφ ὡς δοκεῖν σκιρτᾷν» θεως Σστοβελείῳις» Στρέφ/5ι ἃ Ἀ , ποῖς αξλ- 

- ὀρφαί) 1 δρέμωε .. το Νυληρο: ρω Φντων τῶν τθιχήλων παν τοῖς ἡνίαις ὡς 

5” δοκεῖν οληθάς ᾧ ὄπισθεν ρ ὅσπλα αὐτοὶς κατέχε ος ως νσμ(ζεοῦς τῶν ὅπλων κο 

 Ὁ ἑωδίας αυτών Ὁ ο βωοζοᾶς τπσο 3 πέρποεκοι κατέχεω ᾿ ΑΦ τὸ μὴ 'Ώεγε; ο θ)αι 
 Ἡ ἱωήοχον των πὸ ἄν" » µόνίω Ἀ Ἡ ζόῦξιν τῶν πωλων ας κοὺ ἐν ἀρμαῖς, 
», ἐγόί(ων ὃ ὁσλε. καὶ ἔσωθεν Φυτίω) ορ ον: Στρέφι[ξι , παῖς ΡΠΡΝ 

» καθ ὃν αὐτῶν ορέφετι τὲ ἆρκω. ᾽, 
1139 "νδοθεν κυκλεμἆμαι | ΄Ἔνδοθεν ἄντυγθ: δηλονότ, να ἔπη κ µέσν 

κοπο». απόφΗξι Ἂ. παῖς δι φρραῖς η] δρόμε. 
αΙ1δή ο, Πόρποαχ; οὁσ᾽ αυτον 1 Πόρπαξ Ἀ καλεῖπν τὸ κ µέσο ὃ ὅπλα ὠππ τὸ 

ο 1 ϱ5 ὀμιφαλᾶ Ἠθίλωμω» δι ὁ καὶ βασαν,ὄστωι τὸ ἆπλον. Καλῶς πως ( ΓΙα32) 
τς υπο Ὡ πορπτέκα κατεχύμλµαι. σιρτημα]ικῶς, ως δοκεῖν μκθεος αὐτας εἰή ει 

κ. ἂν αὐτὸ τύχης οἶκεῖον ποὺ  Φνυγής τὸ σημεῖον. νδεθεν, δηλονέτ Ὁ ἂν" 
5» πυγθ”. ἵνα εἴπη κἩ τὸ µέσεν τ) ασπιδθ». Πέρπιεκα ν Ἡ ὀμφαλὸν Ὁὸ ἀσπιδίθ». 

ον Ἐν ὃ τῇ ἀσπίδι, Φησ. .. ἐμτετύπωιτο αἱ Ποτιδες ἴμποι ὅτως οἰκραδώς» 
3 ἂς δοκεῖν τη αλιεία σκιρτῶν ἄ Ἰ γεσφήν. καὶ «Ένθεειν κα ὃ αφχλον. 

τι38. { σι σοκ ἔλασσον | Ὁ ὃ Καπανόός, ὁ Φρονών εἰς µάχίω, δν ἐπτειρό- 
μθ” οὔκ ἔλωτον ὅ 9ες ὃ "δρεθ». 

Ἐπ᾽ Ἠλάκτροις πύλες |. ̓Απὸ Ἠλεκτρυνῶθ» ἃ πατρὸς Αλκμίωης. ἡ ἀπὸ Ἠλέκ- 
τος 3 Αμφίωθ». ἔνιοι Ὢ Ὕστὸ Ἠλέκτρας αὓ Αρμονίας μητρὺς ο ἦν εὗαι ἀναάθημκ 
Φασι τὸ ὃν Τροίρ Παλλάδιον, τὸ κλαπεν ὦπσὸ Ὀδυοσέως καὶ Αιοµήδεν. 

Ἴλλ- 

Φεῶν. α]ῖ Ἠαες εχρεηάεηάα ἰταάο», αλί- τα, Ῥτοιε πιεπάϊς εταπὲ Ιποιϊπαία. ες 
Μήτωτίς νἱπ δυηπιί ποῖαπι αά Γμοίαπί Διρ. 0οἱ. νιραπίατ, Πο [οτι τεάίηιο- 
ΦτοππείΏ. Ρ. 197. µιαπάα:. Εὺ πως] Κυκλωμοένώ» αὐγῶ; τὸν τρα- 

67 Πότνιαι] Ροβϊμπι, οὐία Ριαεεθῃοταϊ Χήλω» πών ταῖς ανέαις » ὧς δοκεῦ ὤληθῶς τὸ 
ὦ Ποτιίαις. ΙΜ{. ποτνίκ. Πότνια ὑῖς ἱαρίεατ ἔπισθεν τῇ ὅπλς αὐτὰς κατέχελξ, ως )ομέζες 
ἵπ δε]οΙ. απ Ῥωπίρ. ΟΥ. ν. 318 ἃ αοῖ: χ τὸ ὅπλον βασώζοντα ὃ τὰς ἠγίας αὐτῶν ὑπὸ 

οι, ωπεξετ. αὰ Βγμ. Εαὺ. 979. σι-- Σ πόρπακα κατέχεν. ἵη Ρὶ5 Πιπίριςνε πιο- 
Τη [εαα. Π [οτἱρ[ετῖς, Γλαῦκον δὲ  Ἱ ἈποΣ. πιεπιῖ ρετεχὶραί δελο]ίς ἀῑσεπιίης εχἰ- 
Ῥατμίη ἵαπιεη ΡΓοίεεετίς. βεπαῖς Ώοταπα ΠΗί ρείγε ποῖο. 

68 Ἐν τῷ κνκλωµέω ] Ἠ8εο ὃς {εαπεῃ: όο Ρα Ἀοαίτυῖ Ρτο {εΠρτα Ιεξίο- 
θε ης 



19ο δι κιτιο 

"αλως. Ἐσ Ἠ: έκτσσις πόλαις ] 
“Ἱρορετευ ο καὶ ἡ Ἠλέκτροι τρεῖς πτεῖδις ἔχειν, Ἱὶ Δάρδανος, Ἠθ- 15 . π 

3 Των. 2) κοὶ Ιασίωνβ ὠιέμασαν , καὶ 

3 Ἠλεκτελαάδας πυλας ἀνομιάσι πος Θκ6ης. »  μητρὸς αὐτής 
ὥῃ λέκτρας ὃ ᾽Αμϕιονθ» δυρατρός. 

2) σαφή, ε οἰκειότη ας ελ σηικείν αυτς. 

ΙΑ 

᾿Απὸ Ἠλ έκτρας αὃ "Ατλω]ϐ- καὶ Ἡσις- 

ἍΕμονίω»ν ἱὼ μα. Καδμον», Ἅστε 

Οἱ 3 Ἅσπο Ἠ- 
Ἐνπασθα ὁ Καπανοῖς λοχαγε, ὡς αώτες διε- 

2 

τι δράμα ι Πώς ὃν 15 ανωτέρω επε, Ασόκασστον εἰσορῷ μ]υ ̓ Αργείων ορ - 

τόν. ἐν 3 τῇ ᾿ενλιγόνη, Ἐπὶ χβυσεύνωτον ασπίδα τον Καπανέως λόζκασπαν μδὺ ἓν 
ω 

ασε τᾷ σλεναζο]θ» Φησι. χρυσεόνωτεν ὃν τω πολυτελή. σιδηρόνωπεν 3 ρ]ῃ τί) ευ» 

6ς ν ασπιδω. 
΄ 

Σιδήρονώτεις }Χαλκενδυτις. 
{ Τύπεις μη Ἐπὶ τοῖς τύτοις ος ἡγὰν τοῖς γροφαῖς ποιῖς σπδήρονώτοις αν αἶστ- 

δ(-. ἀντὶ τᾶ , ὅρη τῷ 7’ σιδήρὼ γωώτω ) ἄσσπδίο» ώ γάλας γηῤμὴς δλόκληρον πέλιν 
νο ὅρη ποῖς ἔκωτς ὤμοις» ὀκθλζω[-ας αὐπίω σι βία Αί4 μοχλῶν. 8 

149 ὝὙπενοιαν ἡμῖν | Τατεσιν ποτψίαν κοὺ σημειο, ὁπεῖα ή πόλις πείσετει. 75 

«σεκειτο Ἀ, φησι, ποὺ) ἐζωγρφφήτο ἀπὸ ὃν ἀστήδ(θ» γιγς» Φίρων ὂ3η τεῖς ὤμοις 
πᾶσεν πόλιν» τύνοιων ὀιδές | καὶ πο ἑξής, 

1142 Ἑκατὸν ἐχίδγοις |. Πληρῶν Ἡ “ασπίδα ἑκατὸν ἐχίδναις, ἐχώνοκέφαλθ», Ἁ ἡ 

Ὡς ἐφθαλμᾶ. «Ἀπερίμ5 νοσες ὀμφαλὸς ἅ 
ὀφθαλμιῖς α Πθτατϊϊ Γαετηπῖ (Ταηδιηηϊαίαθ. 
Ῥτο μαθεακ, ἵπ[τα μέεαδ. ΡΙΟ κωτώ τὴν 

γ/κφ»’. Ἱεβευατιι κὁ τὴ; Ύρ2Φ)». 
το Ἰπερεῖται κιτ. λ.] Φαοὰ Κἰπσίης ᾖ6- 

ἀειαῖ. ε Ἠατος. 0ο. πε αἰιί5 οι ωη 
εμο[ίοπ απεταίαγ, Πίο Ῥοπᾶπι: Φασρ Η». 
λέντρων τιν "Ατλαή ο) Ἡσιόνης βυγατέα 

ας παΐδης κτήσαοΣ Δάρδωνον Ἠντίονα, 
Αεριονίων ο ὃν ἔγημιε κάδο», ἥτις πε τὸ µνή- 
Τρὲς τας πύλας οκώλεσεν "Ηλέκτρας, 

τι Δάρδανον, Ἠ. ὃν ὃ Ἰωσίωρα] Ώπει]- 

δαν Ροινογῖο, Ῥμπο ἵπ. πιούιπη {εήρια: 
Τώργαρον, ἨΗετίωνα ,, ὃν 1ὁ πσιω" δν ώδιμα( αν" 

Ταρτα [αυ (εβς Βεπιαρογα ἀῑεῖιας (ἰπ 
δεμο]. αἱ ν 7.) Τ]εενα Που ρερετήῖε 
Ἠμιβέαν, Δάρθανονν ᾿Αεμοιίαν" ἨΟΙΗΙΠ ΡΙ]- 
ΠΙΟ ΠΟΙΠΠΕΠ ᾿Πετίωνα (αρίσασατ Πυρ στον 
μπι, δε ΣέΕἱο 1] ᾖ)αγάαμέ [τατετ ππ]το 
{εεηιευιίης νοσαίιητ ]α[ον»: Ἡοπετο Ο. 
Έ., 1ος, Πειαπῖεο (ἵπ Αιἰἰαπιίάε: εοπΕ, 
δε]ο). η Ἡ. Σ. ν. 486.) πΡ. δεᾖοΙ. Ἠπα- 
/εας αριιὰ ιεμαπιώηη ἵη Δώρδα Ὁ-, οίταῦο- 
πό ΝΙΙ Ῥ. 5ΙΙ. Α. Ὠἱοάθτο δΐς, νι Ῥ. 
3690: 1Ο. εθιετίεηαε οἰτηὶς ᾖ,. ΠΗοί[επίο 
αἆ οτερὴ. Ώγ., ρ 91. Β. Εεοπα ἀἰδαπι, 
αμοά ον Βομοίῖο χθες» 1ςβ]επίΗς 

Ὕδρον 

τεβῖς εΠ Φε]οῖ, «4βο[οπ, ΙΠοά. 1. 9169 
πὈὶ ἀῑείεατ Ἐεδτα., Ῥίαετετ Παγποπίαπη, 
ΡερετίΠε Δάρδανον (Ιπαάίσεπίς ετίαἸῃ ἀὐρε]- 
Ιαιάπι Πολυέρχην" Ποογ. δίς μιγαλετέθο- 

Ἂον Γμΐῃε [οπ]βίτ) |) ̓ Ηετίωνο., ὃν Ἰσέωνα 
ὀομάςκ(ε. 

72 ᾿Ηλεκτριάδας Σ. ὁ ομιώ(-αι] ΜΜ. ὠνέμα- 
(ωντ. Θ. οἱ δὲ Ἆπὲ ἠλέκτας μας ᾗ ἁμιϕίονϐ- 
Ὀυγατρός, ΟπΠΙΠ γοςεπ εοιῶς" τθξῖας ἔοτιε 
Ρο[α(βειη µας Ἑ ᾽Αμϕί»θὴ νγατ. ων. ῃς 
Παρτα πὰ ν. 1126. Ἀπὶ μιᾶς τα Νιόξης θνγω- 

τέρων" υὺῖ Μ{. Ππιίτετ» αὖτὲ μιῶς Ἑ Νιόοης 

ο Ῥταειετεα [εη]θὶ ροιαεγαῖ Ἠλεκ- 
τρίδας, ηὲ Ἱερίτιατ ἴπ 5εῤοΙ. αἲ «ἄροίοῃ. ἃ 
ΕΡἰπααν. Ιβηπ. 1ν, 1ο. ΠὈὶ Ῥοτίαε νο- 
εαπ{ιΙΓ Ἓλεκτρας, Πευι «4ε[εηγίο, Βιγὶρῖν 
αἱ. διαίο. 

73 Ανωτέρν] Πο. δεηπεηιῖα ῇ Πο [οτῖ- 
υπευ ἵπ Λυς. Οσο. δὲ τῇ Αντιγόνη, 
ἐπιχ[υσεόν νώτον ὠγπίδα τὸν Ἐωπανίως. αγ: 

πεβις ἵαπ αἀάεραῖς νετδα τεξε τοις αά 
Εωπῖμίαςς Απιίροπεη Ρ. 518. ογίοώα ταν 

πιορήτταε ε οεποτί εαπιµ- ροετίία, ------ ΝΤοσ 
τὴν πολυτελᾶ ριαεδηῖι Μ{. 

Τά Σιδηιῷ νώτω] οἷς «.εἷά, ΜΙ, υἱ Κίπρ 
οοπ]εσεταῖ. 

τὰ Ὑπίκητο] Ιμεβρεπόυπι: ἐπέκμτο, ὃς 
Ῥος 
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Ἵδρο αμ ἡ τῷ ἑκατὸν ἐχρήσατο ἆορ, σας.) ἡ Ἀ σιώταζις., πολοᾶς ἐχέδναις, τωτέσν 

κεφαλαις Ύδρος ὀκαληρων Ἐ ασπιδα ἀντ τὸ πλής ώς. τὸ 3 ἕξης, Ασπιδο 
ἔχων λαιοῖς ἐν βερχ: ο ἑκατὲν ἐχέδναις Ὕδρας ἐκσληρῶν τή γερφή » αντὶ ᾱ. ἑκ- 
πὲν κεφαλαῖ. λέγ 5 Ἐ Ύδιαν ἐχιδνώδεις }ὸ ἤσαν αἱ ταύτης κεφαλαί, 

{ Εχέ) ὅναις ] Κεφαλαις 7) ὤφειλεν, λέ4 ἃ ἔχεδιαις, ὅλον αντὶ μέρες τθεὶς, ἐχιδ- 
νώδεις 3 Ίσαν αἱ κόφαλα]  Ὑδιας. 4 

ττς Τ Ύδρας | Αὐτίω δηλονότι τὶῳ ασπίδα μῦ τῆς Ὕδρας. ἅτο ἐν τῇ 

Λέρνη ἱὠ. Ἱ 

Τ. Ἐν τῷ δρά, ἐν Δέρνη πηγή λυγες. ἡ Ύδρα ἡ ἐωνεακέφαλθ» ην ἓν -πεκτεινεν 
Ἡρφκλης" εχεν ἂν "αὐραρο- ὡς ΔΡΥ:8" παυτίων Ὀπίσημον τῇ ἄσπιδι, σον ἔχασαν 

πεφαλας ὀννέθ αἈ΄ εἰς ἑκωτὲν ταύτα σεαγαία». Ἡ ἔσαν 3 αὗτωι αἱ κεφαλαὶ ἐχεὸνῶν, 
ἔφερον ἓν ἑκάση τστων ̓ Καδμέῖον ἐκ µέσα τέχνες οἷρπα ζν (ο ἔγέγερστο 9 ἡ πελις 
ἐν τῇ ασπίδι ἐἶδεν ἓν ταῦτα ὁ ἀφελθ- πα 6». ὡς αωτὲς Φησ. ἐξ Ἐπο- 
χλέες κατάσκοπΘ»» καὶ Φέρων γνωσμαός Ἐ πολεµίων» ἕκασε ἹἩ ορατηγὠν, πεῖς 
Θ δλίοις. Τ 
α 4 ΄Αεγέίον αὔχηω] 1 Άλα ὃ βασιλοῦς ὦ ών 5” Άεγας ἔφερε ΦῬαέδοξον 

. μοὺ αὐχήμα μαινομδίω ἐναρπαζουτ » ο τὰς Άήδα.. Ἅν Λέρνν ἃ τῇ Ας” 

29 κρίωη ανεφύη π αρα» ἥτις δρφκοντίας κεφαλὰς παμωληλὲς εἶχεν. ἕτω 

 γΣν Ἡροκλῆς ὃρῶν αὐτοὶς τεμνο, ας καὶ ππέλιν Φυοω]-ας καὶ [βλοακανέπις. 

2) λόύσεν Ἰολαάω τοῖς τεμνομλας Ωθακαίεν. ἔφερεν ὧν Ἡ ἄσππδα τοῖς ἀθλστροῖς βεα- 

» Χχοίι. τῇ γθοφῇ Ἡἳ) Ὕδμας πεοληρωμίω καὶ Αἱά ) γροφήε ἓἳ Ύδρας ἐχιδ- 
20 Ύους πω ακσληρῶν καταγρφφέσαις, ὦ δὴ μοὴ 7” πανκρποεζον. 

» Ἵδθρα όφις ἷω ἔ πλ κεφαλας ρ. καὶ "λλως. Απο Ὕδρας ἐξήρχοντο κε- 

2 Φαλα) πολλα), αἵ κεφαλαὶ Ὕδρων ἐχιδνωδες. Αἱ ἕνα Ἀστὸ ὁ κεφαλης 
» Ύδροις ἐξήρχαντο. Δροίκονᾶς 3 είπεν. 29” αντὶ εἶδες ΦΌψλαμθανων. 

της { Ἐκ ἃ τειχέων μέσων ] Ἐκ. µέσα ἃ Ἔ πιχῶν, εἰς τύπον Ἔ' Θηδῶν ἐζω- 

γερφημδκων, οἱ δοούκουτες ». αν ὁ αἱ κεφαλαὶ ὃ Ύδλας ἴφερον 3 ἑαυτῶν γνάίθοιςς 
γεν σιαγο/Ἱ» το τέκνο Ἔ Καδμείων. « 

στα Ξωύθημα ] ̓ ΑΠελίαν » μα 
ζ μὴ τὲς ἴδιες ος 

εκε- 

σμέον ἡ ἴδον, 9 εἰ γενώσκε(ων Οσέρ 

Τοι- 
ἑ 

ΠΙΟΣ ἐπὶ ἳ ἀσπίδθ»' Που Ἠαῦεί ΛιρΡ. 6οἆ, 
{6ά ὰ ὑπέκειτο, 

76 Ἡ τ. ε. ε. ἀερίζως.] Μ{. ΑΛυς. Ἕκα- 
τὸν] Τῷ ἑκατὸν ἐχρήσατο ἀρίσως" μία Υο- 
οε ΕΠεπθαϊα, Ίαες νη]ρατίς ἱπιογίεε, 

77 Ώφειλυ] δἷε ἅ αἰοῖ Ιοφίτατ: αάάί 
οιος 1 ροΐεναῖ εφέ ο Ωοά. ],είά. 
378 ᾿Αλὰ ϱ κ. τ. λ,] ος ἵηπ ΑΛυρ. 6ο. 
{ορια [εη[Η νασαγῖ, ϱεπι ααπι]στευτ {α- 
οιιουήα: θναςθ», βασιλεὺ: ὢ, τὸ Ἄργες, 
ἔθιν ϱρᾳδεξ« ο Αργήν αὐχεματα, µιώμό- 

μὃ  Θ» ἁαρτάζεν τὰς Θήσας" αἰῖ πε[ίοΓε 

εομιπρί[οαπιασ: [ιά μαυόμμθ” ἀνωεπά-- 
ζει Ῥοξίαπ Ρροῖίις ἀεεετεῖ, Ύὐαπι Οταπι- 
πιαιίουπι» αἲ ὅ Ἰμαίπασι, ΓΗγεηής Όα[έατε 
Τ]ρρας, 

79 Πωνήρπαζον ] Νε Οταξειῖη απίειης 
Γοἱμεπό μπω Εοτίς» αἳ Θμεαίων σαΐρας. ὅρπα- 
σοι Ειωήρίάςς : Δρόκοντες { αφερον τέκνα Κκδ. 

μέ» γνάθοις. ΑΠΙΕ ΡΙΟ οσκαίειν Ἱερί Ρο-- 
[ετίι αὐρικαίει, 

ς Εὐ γωήσκε(»] Μαορί εμο ὀεριαν». 
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Ποιμίζεν λόχων] Τεῖς σατηγο Ἐ πτε[ματων. 
114 ῦ Μεσα[κυλοις] Τοῖς απθντοις, «λ]Α το κ) µέσον ὃ ἕνλν τα ακν]ιῳ οἱ [κύλον 

Ν 
τι «4 κοῖλον ἔχειν. 
} Μεσε[κύλοις] Τὸ µεσα[:νλον εἶδές ἔσιν ἄκονᾶκ, ἐν µέσῳ τῷ ἔύλω κοῖλον ἔχον, 

ὡς ἂν ἐρείδητιι ἡὶ χεὶο ὃ πέιπεν]θ», Ἡ τρεπίω Τ οι διφθέ[γα εἰς ν  λὸν. Τ 
Τ15Ο «, Πετρῶν τ αρα[μοῖς ] 

” σφοθλαις. 

! 32 

βά οί. 

| Σλίσμρ, κλασµα(ων᾿ Σ ὃ πίτρος ἔῤῥιστενς 
κά ε ο” 3 ο ον δε 9) µε]λάλας σεις, αλ εἰ µικοὰ πλῶντε αὐτος ἔῤῥωτο, { "Άλως, Βολαῖς 

Γι52 Πρὰν κατεζάνθαι βολαϊς] ν, ο Πρὰν ) Ὁληλὰς αἱματωβίώῶαῃ., λωφθα- 
Ὀ ἐν. µετιφο-θς Ἔ ἐρίων ; μικρὸν τῇ ἔργασια ἕαινομζνων. 

1155 Κατεζαναι] Ἐκ µεταφορθς Ἔ ἐρλων κ μικρὸν ζανθέντων τῇ ἐρασίᾳ. 
; ν 3 

} Καπξαθαι] ᾿Απο ὃ ξαΐω, ἃ µασζω 4 
1159 Τί μέλετ ] Διατι κατ ὀλίγο οἰναλισκόμεθρ Ρα] ἔχὲ πτέντες ἐμπιπτομᾶν 

. / . 
μπις πυλαες» 

{15 ἓ [ Άλως] Τή βραδιύετε µετιέρω κινήµαῖι καὶ δεγηγεεμδίω», ὥς θρπῖε- 
θερβς τοῖς πύλοως. ἡ 

1154 Τυμνῆτε, ἱππεῖς ] ον Όνουα οραπωτᾶν» 5 πανοΏλία χρωµέιων, αλα 

2» Ἱῃ σφενδόνη. το 
ε ο Ἀ ε 

οἱ σφενδονητει ἡ οἱ τοξότεμ- 

τιςσς 4 Ἠχπε] Ἠχὴ ποικον, χθ- κοιὀν. ἠχωὼ 3 πὸ κιαυγις ἀντφθε[ως, 
καὶ ὄνομα θεᾶς ἓ 

1156 Ἰ Πολλοὶ σί ἕπιατον) Πολλοί 3 ̓ Αργείων ἐξ ἡμῶν δηλονότ., ἄνωθεν λίθεις (9ε- 
Θλημένοι, πας κεφαλαὶς αἱματεμλυοι ἕπιωτον εἷς γἱῶ  ὶ µόνο 3 ΔΟΥ "οι 4 λα κὺ ἐξ 
ἡμῶν πολλὰ ἂν εἴρες κἩ }ῆς ἐῤῥμμένκς σος) Ἔ τειχῶν ἡμιθνῆτος, πάλλο κε τὰς χείρος 
καὶ τες πόδας, καὶ ὥσπερ ") κυθισητήρίιν ἔοικοτις. Τ 

1158 Κυδσητίρφς, ἐκπεπνόίκότως | Τίω ψυχίω φἠραδιδότας, κὺὶ ὃτη ὁ κε: 
Φαλῆς πιατονζςς, 

τα Ἱεσαπιυτ πα ἵπ Αυσ. Ορἆ, σύθηωα ἁωτὶ 
πα ση εἴον διον ἐπιγωώσ; ὅσα ὑπὸ μη τὸ εις 

Θοεύεν. Ίπ νυ]ραῖς πΙμ εσει ππεἀείας, 
Ῥταείετ Βαες εἰ γωώσκκ(ω". 8η. οΟΙΠΙΡΟΠάΙΙΠΙ 
αίό γνώριως δμίάας ἵῃ Σόθηωα, σύσ- 
σηιωον, λογίΘ» ο) πολεμιω ἐπὶ γνωρισμιῶ Ἔ οἱ- 
κτίων διδόμΦ-, Τήσιπαε ή ἀῑεῖτιτ γνώτισμιο 

Ἡῃ ὁμεφύλω ΠΕΠ, Φίο ἐπτεγπο[εεύαπέμη, 
2ε[Γεν.ι πι Παγὶς Αιι]εἷς ξύνθημιω, Υ11ἱδ9 σύσ- 
σήµον, ἵπ ἸΠε[ο σῆμα ϱοομε ἀῑεῖ ἩΤ ν. 
1ο, ἅ ν. 688. Καὶ τέ δη τὸ σήµνα» Ό. Φοῖ- 
6Φ-, Η. ἔμαθον, ἴώε πᾶς δορν. Ψ. 5631, Ξή0- 
θηώα ο) ἡμῖν Φοῖεθ», ἂν τι 2) δή. ν. 575, 
οἶσδω σώθηµια ερατᾶ; Δ. Φοῖθον ΔόλωνΏ- οἴδον 
Εύμεελο κλύων. Ώε τείῖντα πιϊΠτατί, Ριαεῖοτ 

ττόο 

εείειος, σγοβίµς, ἀοδε ποϊαι αἆ 11 Μας, 
εαὺ. ν1Τ1, 231. Ποῖ Γμάας σώθηώα ΠπεΙθ- 
ταῖΙῖ Θ:ά βοήθεια, 

δι Πρν κ. π. α. ὅ.] Ἠπες νη]ραιίς ΡΓ8ξ- 
Άχα (ιπι εκ Λιάς Όοά. ἵπ Τά. επι 
ἱερεραπιατ Γειδητία: οκ μεταφορῶς Ἐ ἐρίων 
(λαΡ. ἐρονύω} κατὰ μιικρὸν (ξωθώτων αΙθ- 
8απι ᾱ Ῥαγπεβο) τῇ ἐργασίᾳ. 004. Μί, τῇ 
ἐ, ἐξικνκμιένων. Ρο/[αῖ ξαινοµιεων. 

82 Οἱ σ. λοἱ τ.] ἵη Μά4. Ῥταείετ Ίπβα, 
οἱ σφενδοητᾶι κ) οἱ τοξόται», ΠΙΠΙΙ Πὶς Ἱερε- 
ΡοαϊαΤ. 

834 Κυξισντλρ(υ]. Κἰπβίως εἀἰάῖτ, κυδι- 
«Ἡεσιν ἐοικότες. Πτα οὐἰάεπι Υοχ Πο (ΤΙῃςαΙ8 
{περὶ υ5 οσο υΙΠΙΕ» 

“ 
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χ 169, ο ο ᾽Αρκας] Αρκάς 3 ὧν ἐν Αργά ἐπαιδόίθη, ὡς 3 ἐν ἆλιοις Φησίν. 

᾽Αρκας μὶν ἰώ, ἐλθων ο] ἔπ᾽ Ἰνάχε ῥος 
Παιδόύετω κατ Αργί6». 

᾽Ατολάντης γόΘ] Ὁ Παρθεοπαο». 
µοζάλη. ἓ 

Τνφὼς πυλοµίιν ] 

ἐν Φιλαδέλφοις . 

Σ Τυφως] Ἡ ποινῶς λεγομένη ἀνε- 

55 Τύφισθα ἔφι πὸ τὰς ἐφβαλμὲς συ[κεχνοθί. Μένανδρθ» 

56 Νή } Δία Ἀ µέγισον ἐκτυφήσοι(α!. 

Καὶ ἐν Ἐπιτρέπείιν, ἐξετυφίω μὲν ἓν Κλαικία. 

57 Τυφως μὲν ὃν καὶ ἐκ Ὁ ἀναθυμιάσέως, πθλν ὀκπυρωθίῶαι } αξρφ, συσμοφή᾽ 
, ” λ ” - 3 ο ’ ς -- » 

βέλετα 3. 2στὸ μέρες το πορ δηλῶση ᾿ἐμπεσῶν, Φησὶ » ταῖς πύλαις» ὡς πὸρ, ἀνε- 
Εέηζε Φωνῇ µελάλη, πὺρ κο) Φκέλλας αἰτῶν ' πυὲς ἐκ ᾧ Τυφᾶνθ- ἐδέξαντο ἑνὸς 

2εῤαντων. 

Τυφως ] Τεραςιθ- δαίµων, καὶ τὸ σφοδρὸν ὃ ἀνέμν. 
1169 Τ Πῦρ καὶ δκέλας] Δότε µοι δηλονότι, ἵνω κατοζάλω πολιν. Τ 
γιό ᾿ΑἈ᾽ ἔαιε] Πρὸς παῖς Κρίωαίαις πύλαις Φησὶ Ἡ Παρθενοπαῖον εσὸ ὃν Περα- 

πλυώκε λιθιδοληήίώαι, ὃν ᾿Λρλτοδημίθ-. 

8Η Ἐν ἅλοις] ομρρ]ϊς, ν. 89ο. Ιοεῖπα 
Ἰωά[ααν]ι Βαγπεβις: Αιρ. 0ο. ον ἆλλαχδ, 
ΠΙΡειΒια ρταεροβτίο. Ρταείετεα ἵπ Ευπὶρί- 
ἀοῖς ᾿νώχν ῥοχῖε. Ωοπιοάο Ἱερευστιτ ἴῃ 
Τὰ4. απηίε βαγπε[. «πεπαείγις ἵπ Τηευα- 
4ᾳ Ρατιπεποραεπῃ ἀἰσεται Ἀτρίναπι, [είξα 
5εΠοί. ἵω “4ε[εγ! Τπευ. ν. 553. 

85 Τύφεσθαι κ. τ. λ.] Ἱπιερται Πσπς 
αὐποϊαιίοπεπῃ , οὗ ἸΜέπαπάτεα πιοπιεητί 
ποηπη]]ᾳς, (απαΙπΙη α {Ε Ρείπϊπι νη]ρα 
τα ο Μ{. Οαητ, απαῖς ἰπε]αΠι Βαγπε[ις: 
οπιῖῃα ἵπ Βιάῑ, Ρα! Φιερἠ. Ἱερίιτ ἵπ νε- 
εετῖσας 44, Φεἰο]ίοταπῃ, πες Ποπ ἵπ Λας, 
Οοά. [κά ἵπ Ῥάα. Π]ί5 αἰτετίας Οοππ0θ- 
ἀἶας ΠπΟΙΠΕΠ ται οΡ/ειταίσπι: ἱεμοσδαιιτ 
επί: 3) ὑεπιτεσεΣ. Λας. Οοἳ. τεξε κὸ ἐν 
Ἐτιτρεπ.{. - 

86 Χὴ σ. Δ, τ, µ», οπτυφήσοασει] Ιπ Ληρ. 
0ο. Ἱερίεασ 

Μὰ τον Δίς Ἱ μιέγιςον ολτυφώσονιαι. 
ος Μεπαπάτευιη Γμίϊ Έκτυβίσομωι αἰιδ- 
ΥΠ. οἈτυφάσοιαι, «οΠΠιηῖς Ὀία]εδι, 
Ιπιοτργειαπιεπεί Ίοςο Ρηϊπιήτα5 οὐ]οσαίπη: 
Ε2/γε]Ης: Ἐκτυφῖναι» οχτυφωξήνωε, α[δῖ : 

Ἐκτεδυμνμωέτα οπτετνφωιωόα. ἜἘκτεθμμιεθα, 

ἐρτετυβώμεθα, [Πρῖα [εγἱρεγάΙπι ᾿Αποτεῦυιω- 
μθοι, ρεινῖεῖς νἰτ υπυς {, 1, δ ἰμ βία. 

Μαρ: 

οπὲς Ῥηπεάτο, ηρίου Τυφῶ,Θ» πο 
λυπλοκώτερο ὃ μιῶλον ἐπιτεθυμιμένον. νἰά. 
ΟιατίΠ.. Αι ηηξεῃ. αἱ Τπιπεϊ Πεκ. Ρἰαἴοῃ. 
Ῥ. 17ο.᾽ Ιπ Εἰγπιο]οαῖεο Μ. Ρ. 455, 4Ο. 
οοττϊρεπάιτπι : Τεθυμ,μιένον λες τὸ ὑπὸ πυρὲς 

βεζλαμιμένου ἡ κεκακῶμιένον οπὶ ἀῑνειί[α Ι,8- 

Χΐσα οοπβανίε ἵπ ΙΠΙΙΑ, Ρο[ς Θόμλνο» 
ἰσίά, Φόσαι ν. 43, ἱταηαπιιταπάμπη η Θόψαι 
ν]αϊτ ασουταβιπιας ὄγυτοίες, 
37 Τυθως ὦ ὁν] Δις. Οοά. ἐξετόφ»ν π 

ἓν κλαίνσα ὅλως τυφὼς ὦν ---παΑ: νε» 

Εόησε μεγώλῃ τῇ φωνῇ, πῦρ ὁ δύνελλον αἲτῶ», 

88 Αρσέδιωθ-] Ταπϊάο Μ{. ης. "Δρι- 
ςόραλθ»' Ἐεξε ἵαπεῃ «γὶ[οάε{ ΠΟΙΠΘΗ 
νισαη ἀοσοδίε αἀποιαιῖο αἱ δε]οί. η Ν. 
11σο. Ιπ μοπιπίδις Ρρτορτίϊς ε (ετίρεποἳ 
εοπιρεπα!ΐς παϊα Ίατεπι υυϊαιε Ρεεςαί(ᾶ. 
1 Δεγπιο]ορίεο Μ. Ρ. Τις, 46. ἱεβίτητ ᾿Α- 
ρίζακκ ο» ἵπ Εὰὰ. [εά η ΜΓ Τμειά. ἄθλλ 
Πιετίς Πυί ἵπνίσεπι προβεί: ος βεη» 
ραπ 6 τελος] ΠρπιοὮ, 910 145Π)8 

{ιρρ]εηί Ρροῖετῖτ ἵη ν. ᾽Αλϕὸς Ρ. Τὸ» 39: 
α οφτῷ.. ΜΙ Ρ)Ονυημίοπις -ωο τῷ ἄρχ 
ὠλφαίευ έγινε, ἰὰ εἰ ᾽Αρχιλοχω. ϱ.098,28, 
Μ{ Τ,εἷὰ. 2νοθιθ» μτο Ζη:οδύ(Δ-, ΡΟΙΡΕΙΑΠΙ 
ἴαΊπεῃ., {Εὰ Ρ. Τσ5. 41, ΡῖοΟ Ἡ[ωδιωνῖς δὲ λέ- 
γή κατκµ,, ἱερεπάυιη ο ]νείά, 608, ρα- 

, 
αλεών 
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Μαργῶνς ] Μειίωότω. Ἐναλί θε ] 3) τῇ Ποσιλῶ,(δ», 

Σ.κΝήποι ᾱ Π Α 

αν Εξ ΑἉμαξοπ) η ] Διωάμλνον ο) ηρῶσῳ ἅμαξαν, ασ κφνς π ἐμ- 

θκλών ξ 
. ο. 5 ον 6 3 ὸὃἃ ο. [ -ε -ὁ 

τ1ό65 », Γεας ἐπαλξεων ώπτο) 5) Ὃν εἶπε λίθον, τᾶτο }6οσα λίγο ὅτι Ἔ ο κ Ε η ρή ; .» πειχίων. ΆἈως. πας πεικίλας ἐξοχας τᾶ οκρδομήμα]Ώ-. "Άλως, τα ἄκρα 
ἐπελξεώων, 

Γ166 Εκνθν Ἡ κρῶτο | ̓Αμϕίδολον πότερον ὁἳ τᾶς κρόσας εἶπεν, ᾗ τες κβοίτοις. 
λ » . 

ἐπεὶ και ον ΑΑχΕλᾶω 9 
ο ον Ἀ 4 . 93 
Ε)ω 3 τ σου κρατ ανακίφαι θέλω. 

Μ υ ῃ ”. 3 . - κο Όμηρθ» ααφιδόλως εἴρικεν. εἰπὼν, Κροτών τιστοµλίων. καὶ Ίων. 
Τυστων Ἰ αὐτὸ κρᾶθτο. 

Ἐ Ξανῶὸν ἃ κρρτα ) Σανθὸν ὃ κρᾶται (3 ξωωθότραχον λίγΦ) εἷς λεπτοὲ κατε- 
. Β ! ΄ , Ξ 1 

ία. εν" ὃ ορτὶ ἃ ξανβέτειχα Ἅνω » ἤ σιαγοιώ, ηγεν Ἡ  σθ) μακρῷ τος ἔαν- 
έως τεάχας Φύσισαν. ἑμα[ωέ ζω ἐποιεν, Ἱ 

Διεπαληυε Ἴ Διελέστιωε. 

Διεπέλιυε } Εἰς λεστὸ δέχεε᾽ καὶ 25 ππιπάλη λέγει τὸ λεστν ᾧ ἁλόσμν 
52 ομθ- . 

Ν { σας 

τι. ὅτε πρ τε χιὼν ἐπτέλινεν αρεροῖς » 
ἀ ανοι πα ε ν 

Φυ [] Επεπςδσεν. αὖρ το 

1166 Ταφας ] σιυδέστις 

παλάασετο ὅἳ αἱμα] Θωριξ. 

1167 Οἰνωπὸν] δν Πιῤῥαν, ζανβίζεαν Ἅνιω, ὼ ο θα χρήμα ἡμάτω[αν. 

κλίω» δὶ καταώεωψ/. 8” -----Ῥα5. 736,9, 
πι α[Ὀὶ, ποπιεῦ ΕΗγρεγίάαε Ἰαΐει ἵῃ ῥγαξερο- 
Πιίοπε ύπεε, Ώς Μ{. Τεῖα. ὶ Ὑπειίδε" σύι- 
ταξιν ον τῷ παρότι 2 Ἄδοντες, Ηιιῖις ϱὲ- 
τεσὶς πιπ]ια Ρροῦεηῖ εἴἶαπι ε Οσο, ΜΗ. 
οοπροτῖ. 

ϱρ Ττ- Ποσειδῶ- ον ] Κὺπρ. ε Μ{. ἀεάθ- 
ταῖ: τὰ ᾿Αρεθ». ἡ τ. Π. αὐ[ιτάππι επιδ]ε- 
πια τε[εςὶ τεεεπτῖοτῖς πιαρϊ τὶς ἀῑνειαία- 
αμ. Ἐινώλι ὃς «άλιθ- εοέππἀεγεῖς. 

ϱ0 Ὃν εἶπε λῇο] Οοτπῖσε, [οάςς: ὅν εἶπε 
λώαν», τότο γεῖσ α λέγφ, λίθον ὄντο "Ἔ τει χέω». 
Ἠαες ἵπ ΜΙ. Οσἀ, Ιεβεδαπιιτ Ίοσο ΠΟΠ 
{μο. ἱπ[ετις αἆ ν 1186 «οἰ]οσατα. 

9Ι τὰ, κρῶτας --------. η τας κ.] Ταπιετί 
νυ]ζαιῖς εοπεϊπαϊ ΑΙΡ. 0ο, Πὶς ἔαπεῃ Ἱ]- 
1μά. ἵπ ἀυδ]ταίοποπι «αἆ-τε ποη Ροϊεταῖ; 
{οὰ υαῖη Ἱ κάτα εἶτεν, }ὃὶ τὸ κιῶτω" Τσ 
ἄτσοιε ἱεσεπάππῃ {α[ρίσως; Ἡ- κεῶτα ἀἰχίβα, 
{ασίοᾶα πποπβταπι Ειγέρίαϊς ἅ Ιοπίς νετ- 
δα: το κρῶτω [Τε ΠΕΗ(α(μΠῃ Φυρλοςίέ, Οεά. 

τιόδ 

Τντ. ν. ο7ΙΓς Νον ο) ἐς τὸ κείνν κρτ᾽ ονηλαθ' 

ἡ τύχη’ ΡΗΙ]οξ. ν. 998, Κρῶτ ἐμὸν τό») 
αὐτικ) αἱμιάξω. ν. 1451. Οὗ πολάκι 
τεμὸν ἐτέ[χθη Κρῶτ ο,δέμυχον. Ἡ ΕΓΙΠΙ ΙΑΠΙΕΠ 
πονα!οτ Πηῖτ ἵη ταἰίδας δυρἠσείες, αἴαιε ἵ]- 
]μά ἱρίαπ ποιανῖτ Επβαης ἵη Τ, Θ ρ. 
582, 42. παρὰ Σοφοκλεῖ κ) πὸ :ρᾶτα εὔριται 
χοιι:οτερον. - .. 

ϱ2 ᾿Αναθεψαι] Βαγπεβι Ιαιάο, οπῖ - 
ἵδταιῃ ἵτπ ἄαφρίψαι, [επιαητίας ποχίαπα, [ᾶ- 
Πυῖε ἵπ Λάάεπαϊς αά Ατεβε]αί τε]απίας Ῥ. 
«το. Ηὶς φἴοφυξ Οο4. Αιρ. ἀναερίέψαε, 
{εὰ δε 9έλω, εχηϊδείς Ἠμπο αὐἴείη ἵπ ΠΠο- 
ἀυπι [εηυεπεῖα: Ὅμυρθ» ἀμφίςολορ εἴρηκεν, 

(0Ο. π. 300.) κρατῶν τοατοιωνένω». ω κα. 

τύστ Ἱ αὐτὸ κ:ῶτα. υυϊ Τταριςϊ ΠΟΠΠΕΗ [ων 
ἵῃ οἷον (τανΠεταῖ: αδί φποαμε ΓαδΙς εαπῃ- 
ἀεπι «οιταρτεἰαΠῃ. 

ϱ3 Ὅμηρθ-] 1. Κ, 7. ἅ Ε, 10σ. 

ο Πυρ] Ἠαες εταηί ἵΏ Αιρ. 0οἆ. σὺ 
.νς 



ΕτΣ ΠΑΝ,  ΦδΟΥΝΗΣΣΑΣ. τις 

1168 οὐ δ) Ὑσπίσετι ]  Οὐδὲ κοµίσει ἑαυτὸν ζῶντω σεν πω µήτερῳ. 
1168 ἁ [ῇ ΄Αλως | ουδὲ Ἀήβσωσει τὴ) ἑαυτᾶ ζωίω, ἤγουν «δε ἐπωξει ἑαυτὸν 

ζώντοι τῇ ἑαωτᾶ μητρλ τῇ Αταλάντη, τῇ κδρή 6 Μαιναλα». ἤγουν τῇ αϐλ τὸ Μαά- 
νρλον Ἀ]τθιβέσῃ. Ὄρθυ Αρκαδίας Ίὸ Μαίναλον. Ἐ 

σΣτόο η Μαιναλὰ κόρη ] 95 Ἡ Σο Μαφαάλὰν ὅμως Δριαδίας ἂς ο 

ο, θ- δὲ ἐν ὄρει δέτειβε., Τὸ δὲ Κόρη Αθ Φόρως Ίωτ]νσιν ἐπι ὃ 2ωή. Γεδφεῶν δὲ, 
3» Μαινάλε χθόνα, πουτίι Μαωαλίαν χθίνω.᾽” 

1171 Ἐπήει ] Ἐπήρχετο - 1172 Παεασσισες ] ΄Αασιδηφέρος. 
Τ Παρφατισὶς πυκνὲς] Ἀκθλόθους, πσασπιρας συνεχός. Τ 
α174 Ἐ "Ακονλζυνᾶςς ] ᾽ΑκονΈζειν ἐπὶ τῷ «κον]ω. καὶ λίγχη βάλον. εἰ ἓν κο) 

μένον οἰκον]ίζειν πὸ λόγχή (βάλλειν δηλοῖ, αξ οσὺν ἔφι καὶ ἀδολεσχίαν ἔχει, ἕι πο 
εἴποι λόγχΗ ακους αν λἐγχη δὲ ποιχδε ὠκθνζον. εἴ πι λ γ9 σὺν ἐπεδέτῳ, αἰκολᾶ 
φως λόγεεν καὶ ελεμίαν οἰδολεχίαν ποιεῖ " μὲν 8 ἓν λόγχης ἐν τῷ ὤκον Ἡζειν 

πτέρεσης», σδκέτι καὶ πο εἶδίθ- αὐτῆς συμπαρίῶ. εἴ ς ἐ ἐποίγειν αυτὸ θέλουν ἄναγκίω 
ἔχει ἐπωνολωμβώναν τί λέγχίω᾽ καὶ ἐπὶ παντων δὲ Ἔ ὁμοίων τὸ ποᾶτον ἐξ ἀνώ- 
γκης συµζαία. Ἔ ” 
πο η ᾿Ἐπάλξεων Αιπεῖν ἐρέσνας ] 6 τῶν. ἐπαάλξεων πο ἄκρφ. Ἕλλως. 

.. Ἐπαλξεων ἐραπνως Φξιφρφεικῶς ποὺ » 2, κωταλιπεῖν Φυράδας ολυμδόες, 
κ Ἐραπναὶ δν αἱ ἄκρσιν ορ Ίὸ µελάλως κάτο πνέεοῦς» ΄Άλως. Ἐριπνὰςν 

90 ποῖς αχρωρείας» Ώρ) ἑπτέλξεων. | Ἡ συνσκξι ἃ ἔτως' ἆςε λιπεῖν ἡμᾶς ποὶς ἐξαχαο 

3 ἐπάλξεων. Φυράδας ἠλρομδίας, 
τιζς », ΑἈάνν πάλιν ] τὰς Φυλόντας ὁ σὲς παῖς» ὣς κυνηγὸς ἐξαθροίζει, κὶ 

λος "λλως, Αλλά μν ] Τὸν λαίν., 

Ἐξω» ροίζετο ] «Σννάγει ππλιν, καὶ ἐν πε; πόρος ἔρησεν. 
αμ διι ον ᾿Εβαθροζισο ] Τες Φυλαδάς συνθρο ζει καὶ συνάγει. 97 ἐ ἐπὶ ἀννῶν 

 οήραε, φογύντων. ”΄ 
τι:8 ᾖ Ἠπερέμεθα ] Ἐπείγω ἔπρον, ἂνῖ ἃ δρ τινῶν κοὺ ἐππσπόυδω ᾽ ἐπεί- 

2οµα! ὃ, ἀμεταβατως, αι ὃ ασόδω" καὶ ἔδω | ἅτερον » περήτικῶς ᾿ ἄδομιαι δὲ ἐγὼ» 

ἁμιίᾷβάτως. η 
Νεσᾶν | Τξ]ο τὸ μὲρΌ» παίσαντε δυσυχᾶν., κ κακῶς ἔχον, αν εἰς 

οἱ Άλας πύλας. 
1179 . Καπανός δὲ] ο Κωπανόῖς Ἐν έλον μισο ο Δία. : ἀῤῤλθεν εἰς 

2’ Ἀλίμακω. ἔχων : δύο λαμπαίδας, πω μὲ ἡ ένα δημ ἔλεγεν εὖαι, τω δὲ 

πυβῥαν ραιάδα, τὸν ἀδηνν αδον αθίος ἐμα. ο» 
τωσενὶ 1121 

ὃς Ἡ ἀπὸ Μανόλη] Ῥθμνθι[α βηρην 
Ῥίοαραπι Ἱ Αυὖς, σα. πἩ ἁπ]μμινάλη οἱ ὅρη 
ᾱ- ὦ. ϕ. ὃν ο η δὲ σὸ δὲ κόρῃ θιωφόρως τώ- 
πασι ἐπὶ τὰ ανά, . {οσιαῖς ο» 

τν 

5 ἔτε- 

{ΠΠΕΣ τὸ δὲ Κόρη ἀδωφίρ ωθτάττάσι κωι ἐπὶ τᾶ 
Φονή, νι επαρ. Ἱπ. όν. νετ, 11. 

ού Τῶν | ἐπάλξενν τι ἄ,]. Ἠβεο ΙΑΠΙΗΠΙ ἵπ 
Έ4ὰ. δς ὅσε καταλείψαι τὰς ἐπώλξεις Φυγώ- 
δας Ὑωνομιάνας ἡμᾶς. 

ος, Ἐπὶ κό} Βεδίνε βιθηξ, ἀπὸ κυνό)ο 



οἱ ο Εἰιχ οἳ 

.. ἑτέροο ᾿Λοροπίω . ἐπὶ Ίέτοι ὀρφκοθεὶς ὃ Ζσες ἐκεραύνώσεν ούτιν, 
πῶς, ς 

ἄπβο Ἡ Μακροώχε(-  κλίµωκθ. 

Α ΤΑ 

3 
1179 Ὢε] 

ς ς ς - }. Ὑψηλής κλέμακθ» ἐπιναβαάσις, «θι- 
Φροσικώς , ἄντι ὃ κλίμακα υφηλίω. Ἡ. ) 

Προσεμβάσεις] Τας ἀνωθασες Ὁ ὑψηλῆς κλίμωκ(θ» Βαιαζων, ἔποράε]ο, 
151 Καὶ ποσό ὀκῤμπωσε] Καὶ ποποῦτο ἀκοωχήσαπτο, μηδὲ πὸ Ίιμιον πῦρ, ἑ 

ἐσν ὁ κεραωὲς. κωλνύεν αὐτν, ὦ μὴ πορθεῖν τν πόλι απ' άκρων σεμῤῶν. , 
18. Άλως. Μὴ Ἀποβωλύειν αὐτὶν πὲ ΦοΞερὸν πὀρ  Δὸς μὴ ἐπελθεῖν 

{ χα ” 

ο. τὴ) πόλιν Ἅστο ἄκρων τεχίων. τὸ Δὲ πλεον οἶζει. 3”. 

4 Ἐκεμπασε ] "Μετ ἐπαάρσως εἶπεν. ὁκαυήσα]ο Ἔ 

1152. Εἰράθεν] Εἴνγω κοιὸν, 95 εἰρρίθω πομήτικον. 
α1δι. Τ Τὸ μὴ α] τὸ μὴ καὶ πο αὶ ὃκ Φθολήλη. ἢ 
Κατ ἄχιων] Ἡ Ὦ σεὶς τὸ ἐλεῖν, περάµων δὲ, Ἔ τεχᾶν, εἰς τὸ μὴ καθε- 

λεῖν τί) πολι. Ίο πλεονάζει. 
18 Κατ ὤκρων περ]άµων] "Ἡγουν  ἄκροπόλεως, τὸ «δὲ τῷ πεζῷ λόγω 

Κατάκροις. ν : 

τα) βολιόμηιον ανωθεν, ὡς τὸ”, 
85 Ὑπ αὠτίω ἀασιὸὃ [3 ᾿Ἐναργῶς ἔδεξε Ίε]ον επὸ τῇ «απίδι κεκαλυµιµλνον., 

᾿Αασίδι τονρεη κεκδλυμμδθ». 
 πτθδς ἡ Κλίμακθ: ἁμεύλων ἔὲς ἐνηλώτων βα9-ο] ᾽Αμείβω», ἅγούν διερχά» 
μδυθ», τὸ ἔεωὶ βαθρᾶ» ουν τος ἔνπὶς βαθμίδας Ὅ ἐμηλάτων Ὁ κλίµακθ»ν 
Έκτεα Ἐ ὁρθῶν ἕύλων. ἐφ᾽ οἷς πεπ/γασιν οἳ βΒ9μίδεο. 1 

Ἐνηλάτων βαθρα ] Πεειφρασικῶς το ἐνήλατα, ὅπου ἐπιβαίνομδυ. ἢ τὰς βάσεις 
3, ἐνηλάτων Ἑ κλίµακ(ὸ». ἸΑλως." Ἐνήλατα εἰσ τα ὀρθο Σίλα, ἔνθαι πγνυτειι 

καὶ ' ἐλαύετι τα ϐΈαάθρα Ὁ λίκαμίθ». 

1196... Βαθρα | ντι ὦ εἰς ὑψ 6». 
.5 [βάσεων 

5» ὃ Πισειδώκθ» καὶ σιφῆς 3 Μελανίππης, ἂφ ὃ πᾶσε ἡ Βοιώ]ίο «Λη ΑΗ, 

οἳ Ἐἡγάβω ποιητικό». ] 5ορεπάαπῃ Ασ- 
πικο ο πι εὔανευ, ὑσεμαθειν, δι παρει» 
καθε δο/ Λουί τον ΙΩΗΙ: οθπειτα τησ: 
νιά Αιῤηξεπίις απ Τήμαεί Ὥεκ ῬΡ. 68. 

ϱ) Ἑ αργᾶς κ. τ λ.] Ἐαθο αΠεπΙΙπο 
1οσο {ας ὁς Ικιοπε Ἱεροραμίατ ἵμτετ 
πηχιη ο πάτε; [οτήβις Ἡ ἐναροῶς. Ε. :Ἰὸν' ὑπὸ 
Ἱῷ ἀσπίδι δικκεκρυμιμδένον, καὶ «ωἱλλόμιενον ἄνω- 
Ἀενς ωνίως πα « Ἠπο Ἰῳ Ἡ. τε. 36ο.) 
Ασπίδ) ταυρεύῃ κεκαλυµκθ», -. -- 

1 Ἐλαύνεται ] Μ{. ΑΡ. ο Φλλεται ἐμ- 
βάλλεται Γοψἱ6; {ετίσεπά σι, «ο κ αἳ τν 

ο Τὰς εὐθόμες Φύλες] ΟυΙὰ παες :Π0ἱ 

"Αλως. ἙῬ:θρων. Ἑ θεμελίων, καὶ Ἔ 
Τινὲς δὲ Φασι " τς οὐδέμεςο πύλας Ὁ Βωτας κάλεῖοβς στο Βόωτςς 

1199 

σοἶητ, ᾳποαμα [ροξεεπι Άσποτο» τε/οτεπᾶα 
{ΟΤ{4Π πὰ νετ! 1163 Π19 αετια 0Ἠπε Ρ{Ο- 
χίπια Ἱερππια ἵπ Μί, αά νεταπι τει]! 
1165 

4 Μελανίππης ΜΓ. μελαντρ αὐῑεξία Ἶπς 

σεφῆς πιου! αὈαπί ατεπάευα σειιΙπαπῃ πο- 
πιςῦ ο Μελανάαίσηει-. Νο Ρ1]ε ΠΛΗ Έα ἐριαν 
ταιπα Ιπ[οΠριηπι Μελανίσπη ἡ σοφὴ, πϊοπε 
εο ιπ]ο' ἠπεραεπτετ. α΄ Υδιετίοις οἹαζυς 
ἀπ[οβριΙοπής  ταιϊοπ έτη. ιιπά(ς Ω{οπγ/. Εαίέο, 
αΗας νετῦα ,ρΓοιυ)ῖς Ῥαγπεί. ἵπ ἤπαπι. ὴ) 

απο... Ἠδες Φήεἱαπέρμο, Γεοιρᾶππι ποηριῇ- 
1ο Ἱορήιπο Ἠ])ἶπι θεοί Ῥερετειαῖς 

ω 



απ α Ἀήλων. 

Ε1Σ ΤΑ δΟΙΝΕΗΣΣΑ Σ. το7 

1160 Ἐσφεδονάτο ] Ως ὼστὸ σφενδόνης ἐχωβλζεῖο καὶ ἐῤῥητίο τὰ µέλη αὐτὸ 

110ο Κώλα] Τὰ αἴκρω Ἔ πολῶν. | 

Ὡς κνκλωμ Ἰξίοιθ» ] Ὡς ὁ τθοχὲς  Ἰξωκθ». ολ ὃν αεὶ ορέφετε. ετίδ» 

ὁ Ἰξίων. μπι πὸ ἐραοθήναι ρας. ταυτίω κατεδικάοθη τίω τµωρκον ἐν λιδς, 

τιν ["Άλως] 4 Ὁ Ἰξίων Φένον δράσας «ποὺ ᾧ Αἱς ὠνηνέχη ὡτο ὅρα" 
νὸν» κα) κ Ίὸ καβαρθὔγαι ὕβρισε πω ἅ Δὶὸς Φιλία ἔβεθυμησε Ὦ ὁ Ηδφς. 
καὶ λέγοις ἐπυραλν αὐτη” ἡ δὲ Φεα νεφελίω αὐτῷ ὁ παρεκοίµισεν, εἰς ἔαω ) 

ο υ ιά ον ἃ ’ / 9 Ν 

αημαῖεσι ᾖᾗ δὲ συγκαθοζδήσας ὁ ᾽Ιξίων ἐπεκαμχήσα]ο τῇ συνᾶσιῳ. καὺ 749 
αλανακτύπεις ἐπερτάρωσεν αὐτὸν, καὺ Ίιοχῷ ὁ Φεεσίσησε. [ Αλως] Ὁ Ἰξίων 

τροχῶ κατοθιθεὶς τί} πιµωθλαν ἔχει ' ἀναθιζαζει }ν Ἡ τοοχὸν ἐν τέπῳ ὑψηλῷ. 

ἔτ» δὲ πάλιν κατίρχέτι. [ Αλως] 7 Ὁ Ἰξων Λαπίθης ἱω τὸ λνθ-, ὁ2ὰ- 
γετο δὲ Δίων τω ᾿Ἠϊονέως θνλατέρα ὃ δὲ περ αὐτε ἐλθένσα ἐτῃ πο ἕλνω 

συνεσμόιάσκτο, Ὁ ὄρυγμω ποήσας ἐν τῇ οἰκία, κοὺ γεμίσας πυρὸςον οκ Ἡ ᾿Ἠϊο 

νέω ἐνέβαλεν 9 ἐφ ᾧ ὁ θὲὺς ἠγανάκτησε. ὁ δὲ Ζόΐ0ς ἐλεήσις Ἰαὺ ὃ Ἰξώνα » 

"ο χοὶ " ῶν αντὸν ἐν τῷ ἰδ ἱεῷ ἀφήκε, μετιδιδὸς αὐτῷ κοὺ  ὤλωνασιας 

συ Ῥ]ετίαπε ἴαιΠεμ Ιπαίτοια ἀθεάετιπι «4γ- 
πεπ. Α0Ό Ἱῖο Βοεοτο Ῥοεοιαπι Δεποπήπα 
απ. οεοϊηῖτ βερβογίοη αριὰ δίερΙάπΗΠΙ 
Ἀγσ. ἵη Βοιωτία, ὃς ἸΝἐσοσγαίε». 

4 Ὁ Ἰξίωνκ.τ. λ,] Όουιίαυα ἆεάΙ 4πὰε 
τυποῦε ον Λας. (0ο. 5εΠο[ίο νυ]- 
5ᾳ:ο Πιδίεέία, Όοπα ηα[Ι5 τεσεπΏοτΙπιΥΘ 
σοππιθητῖα Ιπιοπηῖχία. Ῥτο ὑπ ερανὸν Ιπ]τῖο 
{οϊθεπάιπι ρυῖο, ἀἀνλνέχβη εἰ ἔραιόν" Ῥ3)Ο 
Ροΐς, αδῖ Ἱερίιτ ὕβρισε Ίμ Ἱδ Διὸς Φιλ-α»" 
ΓΤοτῖρες ατιῖοπ]σπα Ίων Ἱπτετίθεί. Ώε αχίοπῖς 
Ππρρ]ϊείο αδεπῖῖιπα (ε[Ηπιοπία εοπρεῖϊα Ρίο - 
βαηῖ ἵπ Μή[οειΙ. 08Η. οι 111» Ῥ 812-- 
Ἀπο, 

5 Παρεκοίοισς ] Α πιε Ῥοβίππ Ῥτο πα 
ρεκοίµιησε. δε[οί. «4ροί[οπ. Αοᾶ. ἵπ Ἰας 
Πίβοτ:α: Ζεὺ: εφελη» ὅμιοιῶσας μα  Ἄρικοι 

μΜίζε αὐτῷ. δε]ιοί. Εἱοπι 1. Α, 468. παρέ 
χλωςν αὐτῷ, ς ί | 

7 Προπέσησεν ] Νοη Λροσέησεν, [εὰ προ 
οέδισεν νεὶ προσέπηξεν" αἰτθγηίταπι Ες τειι]- 
τπεπάτπις Που Ῥταεια]εείπι: Ἰῷ Ἱροχῷ προσή 
λῶσαι ὃς προσπΊξαι που ἁῑπετπητ. Όααε 
Ῥτοχίαια ΤεοπΙμτης πιαρίΠθι! [πι δγραί 
1ΑχΗΠΙ ὅτ ΙΧΙΟΠΙ5 τοίιαΠΙ οοηΓαηἀεπιῖς 

ζ Ὁ Ἰξων κ.τ.λ. ] Όυπε Γεηπππίας» 
4 Ὠέοβογ δἱο. 1νν ο 69, οοιπρᾶ-απάα, 
Ῥιαεσεεάεπίῦις η]το Πιε]οια, ἆθ ΡΙΕγε- 
ο) αεῖς εχεειρ:α μαι; Φεγεργάαε γετειειπ 

ο ὃς 

Ώαάεπεῖς ΠϊΠβοτίαια. νεσοα ῥατιη [αΙειῃ 49 - 
ἄθιπηε δελοί Ἱηπ ρο[ίοη. Α]ιοά. 11,62. 
ὃς Ἱπ Ῥάαγέ ΡΥτΗ. Ἡ, 4ο Ἐκ Πῖς, 
Ῥηπο ἀεωπ να]σαίδ, τταης/[οτῖρία Γππῖ 
Ύμαε Ἱεσιρτας ἵπ δελοί ἃ μεση. Τ. 1 

9.6 
ϐ Ὄμυγμιω ποίήσας κ. το λ. ] «Ροτῖθεή- 

ἀπ, ἔρνγμια ἠ ποήσας" ϱ δεµοί ἵω σε» 
εἶαη. ΦεΛΟΙ. Ρέπά. βόθρον διώρυξεὺ καὶ πλ" 
Ρώσως αὐτὸν απυμὸς, ὡς ἐπὶ εὐωχέωων ἐκθλεσ, 
Ουας δοµοί. Ἠ8εί «4ρο[ίοπ. βέρεροπδήσας 
καὶ πυρακτώτας» Τρία ἴππε «Βεγεκγάαε γες- 
ὃα» Ιοπίσα εευτε Υοοῖφ Γοταια βέρεθρον. 
Ἠιής [πήϊεπι Παπάσπι σοπιαιείποια! «οίγσε- 
πας γι. ο 18. 2. ποῖ Ῥμοσεπ[ες ἀἰοπηϊῖις 
χάθρον ὀρύξωντες κατὰ τὴν πόλνι [9 Ῥτο πό- 
Ἂω «οοι]σεπάμπι εἰ; Ὑάμπολιν, οχ Πεγοᾶ. 
γην ς 98. " 

ϱ Ἐφ ῥὸ ες] Ἐκχοεϊδετιπε ποπηπ]ια» 
Ευα5 ἱποι]ε Ῥοτεταπί το αι 6 Φοᾖοί. ἵπ {1 
εἰἶαπ. ἐφ ᾧ οἱ 9ο ἀγανακτήσανεο Ἐμιελλον 
αὐτὸν τιμιωρεῦ. 

1ο καὶ " βῦ] Γεβιπεπάπαι Ῥπιαδασν 
καὶ καβαίρων αὐτὸν, ὑεᾖοί. «Ρἰμάαγέ: ὦπο- 

σραφέντων δὲ αὐτῶν (αὐτὸν [οποεπάια, ναί 
ἀνθρώπων") καὶ τῶν ἄλλων εῶν μόθ» ὁ 
Ζεὺς οὐκ]είρως αὐτὸν ἐκόθήρε τὸ φον" ὁσε[οί. 

Αροίίοη. εδεὶ αὐτὸν ἤθελεν ὠγιίσαι ὅτε 3εῶν 

ἔτε ἀνβρώπω»' ----- ἐλσάς δὲ αὐτὸ ὁ Ζε0. 
βο γι» 



τοῦ κορν νε κε 

ο ὃς ἀκθλασνίνω ἰδὼν τω ρον ἠρᾷθή αὐτῆς μὴ Φερσε δὲ ἡ Ηροι τὴν μανίας. 
.. αὐτὸ Φησὶ τῷ ΔΜ, ἐφ ᾧ αγανακτήσις ὁ Ἴόῦς. ελόμλωθ- δὲ δοκιμάσω, εἴγε 

ἀληθες ἐς, ἀπείκάσε τή Ἡραω νεφελίω», [ώ δν ὁ Ἰξίων νοµίσας τὴν Ἠραν 
εἶαι, µίγινται αυτήν καὶ ποηῖ παῖδω διφυή, πο μδὺ ἀνθρώπε ἔχοντα., το δὸ 

σαν. αφ αὶ καὶ οἱ "" λοιπεὶ Κέντουροι γεγόνασιν. ὀργιοθεὶς δὲ ὁ 7οῦς «πτοπτέῳ 
”» τροχῷ Ἐ Ἰξώνω "3 δήσις αἀφῆκε τῷ αέρα Φέρεοδς μασιζομλνον καὶ λέγυνᾶς” χρὴ 
” Ἰεμᾶν τὴς σθεγέᾶς. Οἱ δὲ, ὅτ ἑταρ]άρωσεν οὐτν" Οἱ δὲ, ὅπ καὶ πύθλθ» 
2» ὼ τροχὸς, Φασι. | 
Ἶ Ἰξίονο» ] οὔτίθ. ὅ Ἰξών, ἑωεδίαιτ(θ- ὧν τῷ Δή, ἔφωροίδη ὃ Ἡρας ἐρῶν" 

Θελων ὃν ὁ 760ς γνῶναι Ἡ ἔρωπα» νεφελίω παρεριαζει τῇ ρα, εἰς ἰιῶ ὀρμήσας ὁ 
Ἰξίων, δῆλον ἐποίήσε τῷ Δῳ Ἡ ἔρωτα" ὃς «ὀμγιοδες, δήσας αὐτὸν ἐν παχοτάτων 
τροχῶ» αἀφήκεν ἐν αέρα Φξιελίασεοῦς , καὶ δικίω ἅτω τνειν Ὡ ακολάσου γνώμης» 

βοᾶνᾶ, ὡς χρτος θεργέτας πιμᾶν. ἐπ δὲ ὃ' σεὶς τω νεφλίω ᾧ Ἰδόνθ- µί- 
ἔεωο έγονεν ὁ Ἱπποκένταυρθ-, κεφαλίω μδδ. καὺ «ὔθίθ., καὶ χᾶρος ἀνθρώπα 
ἔχων, τὸ δὲ λοιπὲν σῶμω ἵππευν ὃν πι ἰδῶν τὴν Ἄρχὴν, ὅτως "3 Ἀσππωώτα]ον 
θέαμα» ἔπεν ᾿Ανὴρ Ὀστοπέρδετει ἵππον, ἵπαθ δ' ἁπερόύγετι ἄνδρα. | 

Ὁ Ἠ 4199 Ἔμπυρθ» ] Κεκαυμλθ.. 
11095 Καθεῖσν] Καθεοθῆναι ἐπείητεν ἔξω "4 α αύδας. τς 
1ΙΟ7 Αρμάτων ὄχης ] Τα ἅρματαν σειφρασικῶς. Ί 
τιοῷ Κεῖὶς μέσ ] Ἐν µέση τῇ τοξει. 

11099 1 Ἐννήψαν ἔγχ} ] συνζκρότησαν τί µαχίω. 
1900 { ἸΑιτύγων ἄπο | "Αιξ ἡ ὤθιφέρεια ὦ 

“ . » ᾽ ς ’ 

πο, ἂν ὃ ὃσο ἁρμάτων. 

αοίζε, γιὰ. Γἱοάσγ. δὲε, 1Ν, Ῥ. 3ἵ49 61. 
δε ΟεἰεῬευτ. 1ε[εἑπρίω. ΤΠ δελοί, αὰ 
Ζοίσπ. ΙΕΡΊΤΗΤ καὶ λαβώνι 

11 Λοιποί Κένταυρο ] Ἱσποκένταυροι ταξί 
Ἱερίτησ ἵη δελοί. πα Γηείση. 

10 Δήσας ἀ. τ. ἄν Φ. ] «οεΠοίς Ίνως. ὑπος 
πἹέρῳ τροχῶ δίσως τὸν Ἰξίοια ἀφηκε Φάεθαιδιὼ 
ἀάθν μ. κι λέγοτα, Χβὴ τιμῶν τὲς εὐεργέ- 
σας" Ἠἱα ᾳποφιε {επθεπάιπι ἐ,]ῷ ἀφι. νε! 
ὃ ἀάθ-ὶ Ἱπ δεµοί. Ἠ]άπιο αἆ Ο4. ὃ, 
οὐοά Ῥετῖπες αἆ ν. 392. ἵπ δαἆθπι Γαοιν 
Ἡμ: εἶασε κατὰ τΏ σφαιρειλοῦς Φῴεῶαι βοῶν- 
τῶν ὡς Τοὺς εὐεργέτας ὠμιείβεθαι προσΏκεν. 

(ΜΗ(ςε]! ΟΡ τις Ῥ 319.) ----- ἡ ὔδο- 
βία ω-ὸθς Πωδώω. ἉΝοῖα {μπι «Ῥῤπάαγίσα- 
ΕΠ. αν 49. οοπί Π. ΙΝ, 163.) ᾿ξίοσα 
Φαντὶ τωῦσω βροτοῖς λέγεω" ----- Τὸν Σὐεργέ- 
σ γω «μοβαῖς Ἐποιχομώνες σαι, 

ἁρμα]θ», ἐὐντωῦοι οἀτύγων' 

1201 

οπαε 771γσἡἑαμὴ αἀπιονῖεν Ἱπάς ἀξεϊναιϊς, 
2. Ὀγβη, Λεη. ΝΙ ; 61ξο 

Ίλάρηα 1}εβαίΗΥ νους ΔΕΥ ώπιδγα:: 
2 05ρ ἐωβήρίαπι ΠποηΙ. 

13 ᾽Ατοπώτώτο ) Ἰη Πδ, α «Ἀτηρίο Όη]» 
σας, ο1πε Ῥοΐπθιαητ οπή, Ιερεῦαιις 
ἀτυπώτατον Φέαμια. Ἠτεταιι πιητανῖ, σερ» 
τάση ἴ]]αά «ἀϊδεαπι ποηπειηϊπῖς επ]ας Ἠῖο π]θ. 
πηπῖε δεᾖοί.. αἱ Γοτίριαπι Ἱερητ: Ἴσπθ 
ἐριύγεται ὤνδια, βροτὸς ὃ) |ἀποπέρδεται ἵππον. 
βο Ἱ]]πά εχηῖθει Ἴαε, Ώωρογί Ρταθὶἰεξξ. 
1π Τηεορη, Ῥ 377: ὃτ δα[νἰπίω πά Βάβαμή, 
η Ἡ. Α, Ρ. ζ69 44. ΙΠΕΠΙΟΓΑΠΙΕΠΙΝ τὸ ἀφεῖορ 
ἐκεῖνο, ὅτι θλλαδν ἐν τῇ Ἐ Ἱωποκεταύρων Φύ- 
σει, Ἱσπί» μὲκ ἀπερύγεται ὤνδια, βροτὸς δ' 
ἀποτίρδιται ἑσπον. 

ἆ4 Τπο φούδας |. Ὑἱά, Πρετίας κά 
Φςήοξ. 



ΕεΙΣ τα Σ ΦΟΙΝΙΣΣ ΑΣ, ταο 

1901 "Αξονές τ ἐπ᾽ ἄξοσα ] ") Παρα τῷ Δίαύλῳ ἐν Γλαύκῳ Ποτνιᾶ» 
Ἐφ' ἆρματθ- ὃ ἅρμω, κὃὶ νεκρῷ νεκρὸς» 
“Ίσποι δ ἐφ᾽ ἵσπας ἦσαν ἐμπεφυριδμοι. 

12005 »» ᾿Ἐξεσωρόονθ ὁμᾶ ] Νεκρο ἐπὶ νεκροῖς ἐσωρόδοντον «βιοσή δὲ ἡ ἕξιο 
16 - σωρηδὸν ἐπ αλλήλων ἔκειτο, ἀρεμίγνωτο, αλεπαλἈνηλοι ἔπππ]ον, ᾽ 
1903 Ἔθιομλω κατασκαφας ] Τὰς Φεμελίς Ἔ πύργων κατασκαφῆναι διεκωλύ- 

αρ, 

3 

1ος Θεος µέλε] Τοῖς Φεοῖς Φρονής ἔστ. 
τοού .. Εἰ ὃ αμέίνον οἱ 9εο ] Εἰ οἱ θεοὶ πο δίκαια κράνµσε, ππέντως ἡ Τ]ηδή- 

22 σοντοι οἱ Θηθάίοι ἐγω ἂν ὁ χρρὸ σωθείω, Ἀ]αφύγοιμι, 
Εἰ δ' ἀμείνονα ] Τνὲς νι ὃ δικαίαν. ὃ δὲ νᾶς' Ἐγλετο μδὺ νικῷν τᾶς Θηδαίκς 

αἱ ἓὲ ο) θεοὶ τα ὅκαια κράνεσι, 3 συµθή Ἀστλέανν τς Θηδαίκο, ολ ὃν ἐγὼ 

Ἄθφύλοιμι, ) 
1998 { Ἔχε | Διακειπι. 
1913 ΑἈ᾽ ἄνελδέ μοι] ᾿Λνάδρφμε, διήγηση. 
1914 ᾖ Δρασείετον ] 
1οἱς Δόυρ ἀε ] ̓Ανὴ ἃ µέχεα ἃ 

᾿Ἐπιθυμξστ δρδσῳ., ο ρᾳισκόιάζοντει. Τ 
ο 

γην. ες ΤΣΤΣΗ., Ἐπειδὴ δὲ ἐσπν, ἔω πο 
. - ’ τ ε ᾽ 

λοιπά» εἰ καλῶς πρααδειο, εἶπεν» ὅτι εἰς υππψίαν εἶπας. 
1919 ᾿Ὑηπασισῦ | Αν. ἃ ἄαπιδηφόρα, ἔρμθ» αὶ µεµονωµδθ» ἐν ἐμῦ 

εὑσασπισᾷ ὁ σες πτεῖς, 
1990 Καὶ εέγεις ὡπὸ σκότῳ ] Καὶ καλύπτεις ἐν ἀφανείᾳ. 

1291 { Οὐκ ἄν γε λέξαιω | Οὐκ ἔσ δυνατὸν ἵνα εἴπω ἐφ οἷς ἤκνσα; ὦγον- 
Δεῖς κανα ἤγουν ἀγωδο εἶπων σὲ» ἔχω «σεεοδεῖναι κακά. Ἱ 

19093 Εἰ μή γε, «νγων ] Λέξεις Σηλονότι. 

1296 { Ον µή ποτ ὠφελω | Οἷον λόγον µή ποτε ὠφελον ἐκεῖνοις δηλοιέτ 
εἰπεῖν. Τ 

19209... Ὑπηρξ απ ὁρθία | Προήρξατον κατέρξωτο" 
22 γε ἔλνετο, κελόὔσας κηρύξαι σρατηλά(αις. 

Ὅρῶκ δὲ, ψηλα. Ἄρχη- 

1931 Ὢ γής ΕλαδΘ- ] Ὁμηρικῶς ἠρξατο», 

δελ]. 1 Ψ. 1107» Ὦ, 43. Ἠλες ὅξ νἱοῖπα 
ουδεάαπι οιπ][εταί Κἰηρίι, 

15 Παρώτ. ΑἰΦ. ὃν Γ, Ποτιεῖ] Ἱπ Ἐάά. 
Ἱερεθαίιτ: Καὶ παρ. Αὐλύλω ἐν Γλαυκῳ" 0ο, 
ΛΠΡ. ο. τῷ Α, ἐν Ὁ, πιπνεῖ, Ποτιε 168- 
Ππμεπά πι νἷάϊτ ντ Ὦ. οπἵ (οᾷίσεπι 60ΟΠα 
τας. Ἠνο Πασπευτη τε[ετεπά παν ὅ1ση- 
{ε[ιο- ο δε[οί. ἀϊάϊσεται ἵπ «{γ{ῇοβῃ. Ίξαπο 
ν 1447. ο γετίαπι 1459» Ἐφ' ἅμματο- 
3 ἄρμια κὃ. νεκρῶῷ νεκβὸςρ. Ρετϊταια πιοπιῖτ ἐκ. 
ἆλα/κό Ποτηέως ΑίΑύλΕ, ------ Αῑετ νθτ[μδ 

Κέ- 

Ῥτοπε {ετεῦαίην ἵπ Ἐάά, Ἱπιε «4ε[οΙὲ 
Ἱταριπεητα Εξ τεεθρίυς: Ίπποι δ) ἐφ᾽ ἧσποις 
Ἴσων ἐκπεφευγμιένοι 9Ἠπε» ποπ Οταεσας 
1ατἷπα ἵαπιεῃ Γεοῖτ οέση[ε[. Εφιί {η εφαος 
{γγάεγμπ. Οποά  Πιθ. τερΟΠΙΠΙΗς έἐμπεο 
Φυρμώοι [επιεπιία: ροβπ]αδαί: ἐμωπεφυχμέοι 
εται ἵπ Αας. ΜΙ, Ῥππιπι να [απι πιραφ 
Ώπεστε [επῖριμπῃ εχμῄρεητε :. Ἐφ ἅρματε 
ἅρμα, κὸ νεκρῶν νεκροί. 

16 Σωρηδον ] ἵπ Ἐιάὰ. Ἠαες Ιαηῖῦπι ΘΕΛΩ Σ: 
σωρηδὸν ἀλλήλοις ἐπέκείο. 

ἀ 3 



το πχ ηδΙ κ ή ᾱ Α 

νν έκλυπὲ μα Τρῶες» ὃὶ ἐὐκγήμίδης Αχαιοί. 
171216. δὲ ὁ οχθ- ἐν πολλεῖς αιεγράφοις ἕ Φερετη. 

εσο 2) Δαναῶν Ὀριεῖν | ̓Απὸ ὃ δηφηματικὸ ἐπὶ τὸ μιµητικὲν µετήξη. Δείπεε » ” ο . { 
9 ) πι ν. ο ἓν τῷ λαω τάαντο λεγω 

σεν. 

«224 Ὑνχὰς ἀπεμπολάτε ] 5 Ἐκποεῖτ. ᾿Ἀπεμπολῶν ἐςι κυρίως πὸ πιπρο:: 

"λλως. Ες κήδυνον ὀκδιδοτε ἡ µετωφοροὶ Ὁσὸ Ἑ κιδυνόνοντων ἓν θαλάσση 

«έρδες χάθαν. 
«τ ὴ μυ ν ᾽ Ν - ’ . 

1 Ἐνχρις ὠπεμπολάτε | Ἐπειδή ωμθς πχαθλν οἱ σρατιύτει «ρρτόζ ουτε; ὃ πες λ 
Π να πα ν 1. Ξ . 5 

φυχαὰς σεδιᾶσι, «λίά τεπο. τᾶς Ψνχας απεμπολότε εἶπεν. Ἰ 

1.940 Νείασοθε | Πορόυσεθε, ἀπελόίστονε, 

1944 } Ἐπεῤῥόθησαν | Αν] ὃ ἐπὶ τάτις ήχήσαν Ἅσὸ µετειφορᾶς ὃ εκ Ἑ 
κυμάτων ὡς ὅίκαιω παίδε νοµίζοσες 1 

.:46 } Κάν μεπιιχμίος] Ἐν τῷ μεᾷξὺ ππῳ Ἐ αὐθωταξεων 3 
Κάν µετιιχµίως | Μεταίχμιο λίγετωι ὁ τύπο. ὁ µεταξὺ Ἔ ὃνο 5ρᾳτόνµα- 

ρα / οαφες - 
των. επι τδτος τοις θµΙΛή Κασιν ϱν τοις µετανχ,αίοις 

ῃ 
15 σννελΆοντες, ἐπεαπείσα το 

ἐμμένεν αὐτοῖς οἱ οπατηγοί, ἴἔνοι γβαφεσι, ορατηλάταις μετο ἃ ια, ἵνω τὲς ὤλιες 
.) Ν λ ’ να 6 3 » Ἡς - πε η , 

βασλέες καὶ τὰ ουατόῖµῶτο «κκσωσιν ἐμμδιειν ποῖς ῥηθεῖσιν δω) αμφοτέρων. 
1947 Ὄρχες συνῖψαν ] Οἷον ποὶ 3. σεὺς τες ὄρκες ἔπιτέδεια συνέµιξαν Θηβα:οι 

καὶ ᾿Αργέοι, τετέι Ὁ οἶνου, καὶ τὸ αἷμω Ἔ ἱερεων. 

194ὅ 3 Ἔκρωῆον σῶμα παγχαάλκοι ἕσλος] Περιφορεικῶς, ἂν]  ἁπλί- 
ζον. 

19/0 4 Νωία] 11 Ανά οἱ δύο παῖδες' καθὸ λέγετεῃ καὶ κέρῃ ἃ δεΘ»» 

ὠλ 3 ἡ θυλάτρ 1 
19560 Πρόμον ] Πρόμαχονν ο ἄγεν Ἡ ᾿Επεκλίώ. ᾽ 
1954 } Παρεζιόντε] Παρεκξκίοντες, χωθλζόμλιοι στο ὃ Ὡλήθουο. 
1956 Ἐν σοὶ, Ζηνὸς | Ἐν σοὶ Ἰρέπαιον εὔσαῃ ἐςὶν ἡμῖν ἐλπὶς, τῷ τε Άργε 6 κλεῆ 

ἀπαγγλίαν δξναι. ἡ 33 ἀνὶ ᾧ οὈκλείως λέγον καὶ Φήμίω καταλείψαι τῇ πτετθ/δι, 

1η Οὗτθ» δὲ ὁ σίκθ-Ἱ Α]ο οιάῖπθ οο]- 
Ἰουρία νειοῖδ, α1ιαε αά Υεά 1933 τεῖα 
. Ίῆβα Πο Πιρίοέτα Ἱεροβαττήτίπ Λας ΜΙ. 
Οὕτω δὲ οὐ θαίν]ωι τοῖ πολλοῖς ὠντιγράφοις, 
Δανών, Ὅριρ8- ἠρζωτο, κέκλητε µε τρῶες 

ὸ δώρδωνοι |ὁ εὐκνήώιδες ἐχειοί. Ύειδα, Κέ- 
κλυτε µευ Τρῶες ὴ Δώρδαιοι Ἱεραυτασ 
1 ΠΒ, αςό νηὶραῖα, ἵη εαάειπ Ἡ]. ν. δ6. 

18 Ἐμπορτε] Ῥιαευηῆϊ Λας Οσα, ἕς 
Ῥευ]ο Ροιἱ ἐκδίδυτε" να]ραθαϊις, ἐδίδοτε, 

19 Σονελβόντες ] Αμπ. (οὰ σολ θότες" 
ἨΊῆς ῬραμΙο Ρο! Ίπο Ίοσο {δαπεπιῖα νπ]ραιῖς 
ἁπτοτίενια {ης ἔνίοι γβαφε σι, μ,τε, ὕω ------ 

Αλ: 

ἀείπεερς ἀκούσωσῳ Ίοσο γετΏί νοῦσι Ῥοῇ- 
τωπι 

30 Πρὸς τᾶς ὄρχες ] Εαδής οπήιῖτις ατ- 
Πσα]ης τν ΜΙ απο πιοχ πας τεξξε 18- 
ρίς, Θηβαίων |ὃ ᾽Αβγείων, ᾿ Ἡ 

οι Αντιτᾶ] Ηϊα ὃς Ππερῖας αδί δαῖς 
ταροΠίΠπΙ Ῥτο ὤντί, Οοπῇᾶης π[ῃς Τη τα]]- 
δις αιτίσμ]αη Ροή πίας Τη Οταπηπιαι]σῖ5 πας 
Ρατιε Ιτεηπεπεό; Ῥεσσαπι Ψἱτί ἀοᾶῖ 

9ο ᾿Αντὶ τὸν εὖκλεῶς ] της ἵπ ξ πιπῖαίσ 
μαες ᾽ασεεβετααι εχ Απρ (Οοὰ, Ῥτο εὖ- 
κλείω" Ἰπάίθεια τῇ πατρίδ Ῥτο τῆς πα: 
τριδθ”, 

ε- .... 



ΕτΣ' τας 

Μ 

Αλως. 
ἔπισων ὃ Διός. 

5 Ζηνὸς ---- βρίτωτ] Τὸ εἴδωλο ὃ Δίὸς, ἡ 

τος ᾖ Τρόπακιον ] Εἰώθασιν οἱ παλαιοὶ» ὅτε 

εἴδωλον» καλξιπες τέτον σωτήθλον. ᾖ 

φίιο κα Σ Ἡ Α Σ, τοι 

Ἐν σὶ κετεη ἀνορθῶσοι τὸ ἔἴδωλον τὸ γικητέρλον οἳ 3 νικῶντες εἴδωλεν 
' 

.λ Π 
αυὐπτς ϱ 

ν 2) 
κών 

7ά0ς, 
 τρόπαιον οἰγισᾶν ες Ίωὸς 

Ἴοςῦ { Ἐπεκλέα | Πρὸς Ἐποκλέα ἔλεγο. α 
η - 4“ - - Α ᾽ 

1ος0 Ἱ Σκήπτρων κρφπεῖς] Κρατήσεις ἔδει εἰπεῖν. υαῦ δὲ εὖπε τὸν μ.Άνσαρ 
ς Ε τι α΄ -ᾱ Ἱτὸ λδ” ο { ο 

γκίω, ας ἔνεσωσαν  ἔφ ον 1 τοῖς ἐπιδυμᾶσιν ἰδεῖν τε, εἴ καὶ µήπω Οκεῖο συνέδη, 

ὥς παιρὸν λέγει. Τ 
΄ - Ν 3 ο. 9 ’ 

Γο6ι Ἱ Ἐμπύμς ὃ ἀχμας | Τας ὀξντηπαες  πυρὸο, τὰς ἅκ Ἔ ὀλοκαυμάτων 
ἀναφεροιδῤας. ᾖ 

ν - . -. δα. 3 
Ἐμπόρις ὃ ἀκμας] 33 Τὰς τά πυρὸς ἀναδέσεις, καὶ τοὶ φωᾷς τὸ ἐκ Ὢ ἐμ- 

/ . 

πυρων Φναφεροι 
ήν - / 

4» αφ ὧν σµειᾶντει οἳ μάντεις. 
Ἀ , 5 μεση ν΄ κ’ 1361 », Ακμὰς | Τας ὠἀναδέσεις, ἐπεὶ βιαιέτατίν ἐς τὸ πὸρ. ἢ τας ὀξύτνίκε 

ἡ οὖν “ ὃν 8 4 ο} / Δ κά νο ον νο κ 2 τὰς ἔμπορες  Ἆποι τὰς 33 ὀδελίσμες τες πεπυρακτωμλέες' καὶ 7ὸ τῷ πυρ ἴδον 

3 ἐςὺν ἄνωθεν ἐπιφέρεωῶς. ς 

1960 Ῥήδεις Ἡ ἐνώμωνἹ Ὑὰς ὃ χολῖς ῥήξεις ἐπεσκόπον» τω ὂψεν µετοφέρο» 
/ 

πο" πρῖσι }ὸ οἳ µαντες ποὸς χολάς. 
κ. Ἅμ’ . . ο δε -- 

Ἕλλως, Ῥέξες  ἐνώμων] Τῆς κύστως τὸ εµα ἐρλ]ω δεσμµᾶντες ἐπετθεσων τῷ 
- . . - κ. κα υ 

πυθὰ, καὶ πτερερεν πως ῥαγήσετεη » κά πε πο Σρον 35 ϱΧ9)ΤίσεΙ 
΄ 

Ἀαντεσι, 
Τὰς μαλλοδετεῖς κύεεις. 

3 η ο” »ὁ -” ' ’ 

Ὑγρόπητ ἔναν]ων | Τα αθὶ Ἐ ἐιαντων δήλᾶσαν πω ὅσα Ὢ ἔναντίων 

Σοφοκλής ἐν 

165 Εν 

5ρῶν ο ἆρφοτοωδίω. οἱ } ὀντω, αἙλ Ἡ' ἐχθεῶν εἰ (Ακληθεῖεν μαντόιερὸς, 

ἔχοντες χολίώ αἰφορῶαι πικροὶ 1 οἳ ἐχοροί, ὑγρότητοε δὲ λέγει, αώτίω τίω) Γκολίωώ. 

"ισα Τωςτᾶ πυρος Ἱ. ἍἌπσι Μ[. Τὰς ὠναδό» 

σεις, τή: ᾠχογὸς τὰ ὥκμω. λλως, ᾿Ιὰς τὶς 
Φλογὸς ἀθρεβόσες, α τὰ Φῶτα ἐκ τῶν ἐωπύ 
ρων ὠνκθιδοιωενω, ὥ. Ωω, σ. οἱ µιάντεις. ης 
να λα Φοπο ου 1:ε-σρο]ατε ποἰα!, Θα) - 
ονά Πίο ρτοίίαῦατ ἴπ. Εάά. απι]αμῖς 56ο 
μοσαν εχλίδωῖτ εείαπ Απ 0οὰ. πο 18- 
Ρεῦαητὰτ οἱο πεοεπιῖοτίς Μασιτί, ϱὖςε 
Άπθ ἀειτίπιβητο ροίιεταπΙ {1ο ἰοςο τεµη: 
αἲ. 
94 ᾿Οβελίσκεςε] ΜΙ ΆἎισ ᾖβολίσκας 

ῬΠα5 τείζταί: Παες ραισα ου τππ ασσεΠε- 
ταπι Ἐάῑεδ εκ οριΠπο « οὐήσο 

35 ᾿Ακοτίσει] Ου Άπς Ῥτο ὠκοντί- 
ζει". μπιν Σοφοκλῖς ἓ Μώωτεσι, µελεδέτας 
αυφες. δ0Ποίοι ποο Ἱαωπο οοηνετιίς 7ο. 
Αατίωπρις Ὀεοιμ. σν Ἰοθος, Ἀοπιοταῦ. 

Ὑγρό- 

σττι, ὃ χΊττ, δοβΠοσ]εα ἵππεη- που αἲ{Ι - 
Εἰν ἎΝεε µαλλοδεεῖ:, περιε μιελοδέτως 
δορῄοείεεν [τὰ αχίβς νΙάθτατ σος μορελλαδὲ- 
τες χύσεις, Ῥεβεας {σπα Τενγέπᾶας: ἵπ ἴθ]ῖς 
5. οοπι/πη{ ποτπ]α ποῃ. ἀμ[οεάΙττιδορᾗορ 
εεα [πητ χινσόδετΏ- δι αὐζμιοδετθ”' αἲ ή 
ἀϊνθτίαπι , σποδετην ῥτλια ΙΟΥ νοσβῖ ερωές 
νέποίεμαες ἀοιήπαιπαι ΑΙ. ν. 941- 

36 ᾿Εχρρῶν ] δεποϊ πια] ὃὸ ἐμθιῶν εκ 
Άπς. 0οἱ. Ἶπ [εηη. αᾳἱαξ 1ο ΒΠαγησις 
πτετρτεϊαιας ΤΠΕ. Οµ, Έ. νὰ, ϱ. 719. 
το ἔχοντες χολὴν Μ[. Απβ εἰ ΤΑ λολὴ 
ὠφορᾶσι' ρτοχ]πια εαἀάσπι Ἠαδει ΜΗ. ----- 
Ψοσ-πῃ χολνν αες {εηπυπίητ η Αππ. 0ο. 
Ἠ ἐναρτέως (ἰ. ἐωπτίαν, ὡς) πρὸς τὸ πῦρ» ἔκ, 

ῥὸ ῷ τότο ΘΟὔαξ Βις Ῥηλοῦκα Ἱεβυπτας 
1 Εάά. ὃς [ποἱεξξαν Ἰηξετίμς εχἰήοες Νέ 



142 ης ΌςΑ ᾱ .Α 

Ὑφρίτητ΄ ἐνανίίαν] τίωὼ τὰ αθὶ Ἔ ἐναγίων δηλάσαν, ἡ Αί τὸ πικοοὶν ὑσώ 
καλεῖοος γληκεῖαν- ἡ ἐναν]ων, ὡς σθ2; τὸ πῦρ, ξηρὸν 9 τὸ πῦῶρ. τὸ δὲ εξής, 
µάντει τα μῖλ ἔσφαζον, «ἐμπύρως Ὁὃ ἀκμς ἑνώμων, (9 κοιᾷ 1 τὸ ἐνώμων ) 
ἄκρον τε λάωταδο ἐνώμων. 37 ὄκοφν τε λαμπάδα», τὸ ἄκρον τ πυιὸς. ὁ καλεῖ- 
πι κἁρκίθ»» ἐσκόπεν. οἱ δὲ πίω καρδίαν, «λ τὸ εἶαι πυλώδη., καὶ θερω]ωώ. 

Ἴαλως. ο" Τί ἡρν ὃ ἱερεία" ἵω }δ καὶ δ αὐτῆς μαντεία. καμτοµβνη Ἀ ὡπὸ 
 πυλὸς σήμεαένει δυα/έρειαν πολέμΣ, απλκμλωη δὺ καὶ 39 κάτω νόσο ἡτ]αν, ὤνω- 
τενομόμη δὲ εἰς (ψ9” 3’ νκίω, αἱ δὲ ΄Ακρᾶν Λαμπάλα τὴν χο λέγεσε, τίω ἐν 
πῷ ὕταπι. σημεῖον }άρ ἔσι ΄ µαντικὸν  νύης τε καὶ ἡτ]ης, | 

{ Ὑγιότητ" ἐναρήαν] Ἓφίζοντες οἱ μάντεις «Φε]δατον , ὁπέτε πια ὄλεθον ἡ 
νίω ὝὪ αὐτῶν ομ ὠτόίμάτων ἑθέλοντο ση κειώτοιοος » τεμνοντε τέτο, ὃ μδὸ μηρὰν 
σα ξλιῶντες | πιμελή» ὅσα πὸο ἐπείεθεν. πλ εἰ μω ἐζηφδη τὸ πὺρ. γικαν ἕλε- 
79” μὴ τήτὰ «δὲ Ἰλμομήνά, νωκῶοθς. . µόνον δὲ τᾶτο, αλλὰ καὶ τί) καν µεςν 
ἔρα ἐν τῳ οόμωτι ἐρίῷ δεσρᾶντες, ἐπετθαν τῷ πυρλ» καὶ ἐπετήραν πῶς ῥαγή ςττει., 
κοὶ πᾶ ἄκονησει τὸ, ῥρο. 3 εἰ μὴν εἰς αὐτὲς, νικητας ἑκωτὰς ὁκάλαν" εἰ δὲ εἰς 
τὰς ἔναν]ως. πωτιδολω) αὐτῶν ἐμαντόῦρί]ο, τίω ἂν ακόντισ; ὃ σρέ ἑναν εαν ὑγρό- 
πητο λέγει, ἐπετήρὸν δὲ ἁπλας καὶ ὸ ἄκρον  πυῤς, τίι) μὴν ἔξαψιν τότν νίκίω» 
τί δὲ εἰς τέναεΊιον ὁρμίω «πωλειαν ὃὶ Φθορὰν σφῶν αὐτῶν λογιζόμλι τὸ δὲ 
ἔνώμων κατά συνεκ)οχίω εἰς τὰ τα Δάμδανε, εὔ τε τὸ ἄκμας» }ὲ εἰς τὰς ῥόξεις 
3 εἷς τὸ 4κροιν. 

116: Ἡ σφὺς] Μεγικὰς. [ Άλλως] Ἐπιτηδείκο, ἐπαγωγὲς λόγνο. 
Ἱο6ό Ἡ Φίλτ ἐπφδῶν] Τῶν ἐπᾳδόντων ἀνθρωπων, 33 ἃ ἐπώγυσι δύνασι εἷς 

Φιλίαν αὐτες οἀλαγεν. 

7 ᾽Ακιώρ τε λαμπάδω] Νονν Ἠΐο Ιποῖ- 
Ρῖτ Ἀρδο[ίοπ, εἰίαπι ἵη Λιρ. 0οἀ, 'Α. Τ. 
λ.] Τέτέσω τὸ ἄκρο τῷ πυρὸς ἐσκοπήν, ὃ 
κωλεῖται Κῴκθ»» εαἆεπι {εηππίὴς, απλα 
έηπι ἵπ Ἐάά. 
ο Τὰν εὐρων τ. {,] Ῥππεῖες «Ας. 'Ἠος 

Ωποφίθ ΒεΠο]ίοπ ΙΠ8ΤΡοΟ Ῥιαεῦθδαι Οσα. 
1εἷὰ, ἸΊηπ Λαοι Ἱερίτιτ Ἑ. ο, τ. ἐν ὃν ἡδ 
ὃ ἡ δ αὐτῆς µιωτεία" κ. 3. υ, τ. πυβὸς 

θνγίρων ἐδμλν πολέμ,Μ" αποᾶ να]ραϊα Ιεδίο- 
πε σημιαύει ππθ]ῖις Ιπᾶ]σο, 

30 Κώτωνύεσα, ] δίε ΜΓ. Πεῖὰ. Λαρ. 
κώτω νεύέσων ἡγ]αν" Ῥάνγβις τοξο νη]ραν]ε 
κώπω ν ΡΤΟ κατανεύέσα, Ωιοᾶ ἀεάξιαι ᾖαγ- 
πο[μς νείστιπι Εάὰ. ΓεὔρίταιΠ ΘΠΙΘΠάΔΗ8 
χαταπγεύεσα" κατανεύήσα Ῥοβιηπι 39 1ο, 
ΜαγΡΗΏΡΟ» ος ϱ1οηιε δεᾖο]ίοι εχρ]σαῃ. 
τε ΤΠεί. Οµς . 1, ρ ός5. 

80 Νίκη] Απρ. 0οὰ, εσφθει νίκη. Ἱ 
ΤΕΙ1 Ῥοιτο 0οᾷ. Λια, δς Πεῖὰ. τεᾶε ΄σοή- 
οἴπιαι ΕΙ, οἱ δὲ Ακρων λαμιπάδα" [6 

1 ”Αλ- 

Δζἡπσίω [πο άιποπάπα εεη{πειαί ύγροτητ” 
ἐναλίαν» Ῥετρείαπι : ΓΠΡΕΑ ποίᾶῖα ην 37 40. 
οεθαης, Οία {ρίαπι ἀεοερετῖς 

8Ι Ματμὸν] Ύοσεια Ιπιετίεοϊ, ϱ πι 
0οὰ, Ας οοιπιποάαι Παοπππ]βτασαξ.  Η]ς 
ταπάεπι [ποίεδα Ἱερεβαπίατ ἵπ ος 0ο, 
Ίσα. ρατίῖπι [πρτᾶ 8 ναήβαιαν Ῥρατεῖπε 
ποπά ια θά]: "Αλλως, την Φος) (4 σερ} 
ξ ἐναντίων θηλᾶσαν, τὸ ὃν ἐξ" µώνσεις 
μῦλ) ἔσφαζον, ἐμπύμες τ) ὤκμὰς ἑνώμιωνς 
ὑγρότήῳ ἐνωντίων ἐνώμων' κωτὰ ἡὃ (1. κάτο 
κουοῦ 19) τὸ ἐνώμων. ἄκραν τε λαμιπάδαω ἑνώ- 
µων, τὸ ἄκρον τῆς λαμπάδΏ», Ἡ ἂνο πραγµνά-- 
των ὄρκς ἔχει μὲν (1 ἔχειν οἱ μὲν) ὀξὺ τὰ 
πᾶρ Έρχεται, γίκην Φλλοῖ, εἰ ὁ) εἰ πλατυῇ, 
(1, πλατὺ,) ᾖθ]ων, Ἠῖο Ῥοβτεπια Περαπεις» 
3η νμ]σαϊῖς πίιθε[ετίαν ΠΙΠ1] Ἱατετείι. 
3 Πιμελῆ, ἐπὶ πρ] Εὰὰ πιμελῆς ἐπ 

πῦρ, ἐπὶ ἴ9πιθῃ «ἀρο[ιεταε Απρ 
93 Α ἐτώγεσα ὀύασαι ] δἱο ποῃ Ἱπερῖα 

Βσγμοίως εἀϊθῖς απίε γμ]ραία, ὃ εκ α 



ἩΙΣ ΤΑΣ΄/  ΦΟΙΝΊΣΣΑΣ. τὴ 

νά "Άλωρ. ΄ υΦίλτσα. ἐπφδῶνν ὠρ ἐπωδας Φίλτρων. ') Γλτρον» τὸ Φ.λίων ἕω-᾽ 
ποεν., ὥασερ Μέσήτρον ν τὸ ἐμποιῶν μισο». καὶ Φόβήτρον» τὸ Φόβε ποήτικόν «νὰ 

Θέλγατρον. τὸ ο θφωξν εἰς περ». ὀνσαῦδο δὲ μή ανα ὅ Φιλίας, ἵν Ἡ ἐπῳ- 
δας Φιλίας, τετεσν εἰς Φιλίων συνάγειν ὂννα 
Σχ) : ἐρίτωσον ] ̓ Απέρχὰ» κώλυσεν τὸ ὁ χρλεσάν ών τὸ σέκνω, ἐπε) 

ὁ πέλεμ- µέγας ἔτι 
1967 Αμήλης ] Φιλονεικίας. 
1268 4 Καὶ τὰθλα δεν ] τὰ ἆθλα αμφοέλνν, ἄγαν τοὶ ἔπιθλὼ το ἐπὶ τ7 

σίκη χο Ἔπιεθλον }ὸ ἑτέρῳ ἔσαι ἡ ὃ ἑτέν ἄπωλεια. 
Καὶ τἆθλα δενα] Τα δεινα αγωνίσ 
1 Καὶ τἆθλα δενα | Αθλα σον ἐπὶ τῇ νο] ὀδόμλνα γέρφ. λέγε ὅ ἂν κε αθ ὁ 

ἄγβλθ- τῇ Ἰωκάση» ότι. ἐαν Ῥικήθη ἄτεμθ» ἀδελφὸς Ἀ ἓ Ἕτερον κα] Ἀσοκτάνη. σὺν 

ἅτε μήτηρ » ἐπὶ τῇ ποιρώτη νίκη» κφὶ τῷ ονάτῳ ον Ἡῶ κλαύσεις ρδκ» ῆ ἆθλα 
νοήτέον τος ἀγώνας. τ 

1220 ες Δόμων προ. Ἱ Τὸ παρθ- ἐσήῤῥημα, ανα μας ἐν κήσει ἐρίοτε 
μδὺ φπικον, ὡς ὀνταώ λα, ὁίοτε δὸ λρονικόν Ἀστὸ τέτα τὸ ππεροίτερο καὶ το Πτεροί- 
πα]ον. 4 

1971 ἥ Ουὐκ ἐν Χρρείοις | Οὐκ ἐς τῶτὸ. σοι τὰ σπερόντοι καθέρνκεν ὡς νωιδε- 
νάειν τε κδὶ πανηρυθάζην. τὰς ν ἀδελφὺς μέλιτος, µογορναγεῖν κωλύσαη σε δεῖ» 
μετ ἐμξ ἰῆσαν. ἡ τὸ κατάρασις, ἀγὴ ὃ., πμα ἵν' Ἡ ὅτως.. . ̓οὐκονομίο "Ἔ 
Θεῶν σὺ ἐο ποωνηλόρεσι κὶ τέρψεσν ἐπί σει νμῦ. δή 

4 Παρβενόύμασιν ] Ὥσσερ Θολα  όσειν » Ἱὸ ἐν θιλάβ, Αμέγν. ὅτω καὶ 14 
Παρθειόνειν»: τὸ ἐν παρ)ονίς Αίάγεω. ἐντάῦθω δὲ παρθοδίµατα, ἑ τω ἐν παρ- 

θεία Ἀἱαγωγίώ δηλοῖ εἰ Ἂ τᾶτο αν σερετεπέο ἂν ὁ λόγ(» ἀφίριοθι. αὐπίω 
ὃ ἐν παρθενίᾳ Ἀἰαγωγήςν ὅπερ ἔξω 5 νιῶ λόγα κο) ὃ σοδεεως» αλα λῶμβοί» 
σετ νιῶ ταῦτο ἄντὶ ἡ) αἱρμοζέσις κατοασεως ἐν παερθενίᾳ, ἶ ὑ' ἡ ὁ λόγΘ: ἔτως. ἡ 
πατασισιο τύχης ὁ Φζοχωρεῖ σοι Υιῶ ἐν χορείαις . ἐδὲ ἐν τῇ νεο καῶσίσε. 
ὃ πτερθενίας. 4 

1975 Δαιμόνων καταναπε ] Ἡ τύχη. ὁ δὲ νῶς" ἔξελθε Ἔ οἰκείων" κ αἳ ἐν χο- 
ος καὶ παρθωῶσιν ἡ Ὁ πτερᾶσοε πίχη» ὧςε καὶ ὄχλον διελθεῖν αἰδεοθήναι. , ΄Άλως. 

» Ἔξελθε ἐκ Ἔ οἴκιν' ὁ ὃὸ ἐν νας ὸ αν έν ἀναεμοφαις ἤ ππορίον τύχη 
. 350 5 3 “ »» συγ- 

δύτατῶι" Ῥεργ/. δε Κπρ. ἀεάεταπε, ἃ ἑά. 34 αρθενόω ] 8ἱο αὔΌφαπς ατεῖοπ]ο τεέϊτα 
γεσα δύναται. Γεπ[α ἀελιπία. (οά. ΑπΕ. Ἰείά. 0οἆ. Κάπρέω γυ]βαται ο Μί. ζαπι, 
3 ἐπαδόντων ἀνάδρῶν ἡ ἐπάδεσα θύῆνι Ἠἰςφι- . Ἱὰ, πφρθστύν Ίὸ ἐν σαροίω δάγιω. ἐνταῦθα 
λίαν αὐτοὺς ὄγαγεῶν Ῥυρ]ες. σίάειίωτ Ιπίατ- - δὲ παρθ. ομ]α ποσπε ἀεϊθαάας εταῖ πτιῖ- 
Ῥτείωπθηίισι, Ῥήμς αᾱ Ἐπρδὸς .ἀἰκετυτα αὰ ου]. Νοη Υοείδης, απας Ππιετρτείσπτας, 
ἐπωδι ΡΕΠΙΠΕΠΣ. Οοπήρρπβιπι Ρυιο. τῷ. {εά 8ατυπι ἱπίετριειαπιεηιί5 απίσπ]απι Ῥτας» 
ἐπαδόντων ἀνλρώπο) ὃ κ. ζασκι Βειπι Οταπτηλιεί, ο ἱπ[τα, μοβτυπε. 

ξν ϕ, Αβ. ὅο ί Σ. ες Ρο Καρίας 1 



194 ςτετκειχοος λατ 4. 

ὦμ συγχωρεῖ µένεψ,  Νιῦ ἐχ. ἁρμόζι σοι αἱδείοβιη, . αὖν. 'ἔφει Μαιρὺς αἰφννεοδς σε. 
9». νιῦ. 

τ9ο76: Τά, ὧ πικῖον Ἰ πό ὦ με, κ»ὺ υῶ ἕτεροιν συμφ»ρθν ἐμο) τῇ 

Φίλη απουγίε δεις ὃ τὸ ὃ Φίλος», ὠ]λ ὅ φίλη. ἤ Φίλος, αν. ὃ οξ, μες ἡμῶν 
Ἐτεοκλίωο κοὴ Τολυνείκας, : 

1979 Αἰχμίώ ἐς μίαν] Εἰς μοομαχίαν κα θεσήκαστν. 
1389 οἱ ἐγὼ ] Ἐπιῤῥημα ενα γμᾶ. 
4 σι λέξει» μέσ ] Δέον εἰπεῖν, ή λέγες εἶπε Ἁ ὡς. οβὺς ο λήλνς ρ μθνομω- 

κήσεσι καὶ ᾿Αν]εγόνη 2 οὐ ἐδεῖτο αὖ ὃς ὀκχειν ἀκέσασεν ὁ δὲ Ἡ λέξεις εἶπεν εἰ- 
«ότως, δΔείκνυσι }ὸ ἐντόῦθεν πω Αντγωίω. τη ἵ κάσμιατ” σερβολῇ ὀκπλωα- 

σαν. καὶ Ὡθαδεχομλμίω πᾶπο, ἀλν. ὥασερ κωφόρεσαν ο καὶ : βκλομδιίω 
ππιαῦπο αλ Ὁ «θελφῶν ἀκέειν. . μην 2δὲ ἡμεῖν τὸ Αν ῥπότιω η ο θα δορν 
Εξαίφνης ἀκεωμλν. τς 3 

οὐ Φιλ), αλ ἔπν ] ού σῶορφρῦ» αλ’ δω 

1283 Τ Οκ ἐν αίαγνν ποὶ -σό ]. Γροίφεπιη, 
------ο οὐκ ἐν. αἰννη παΐδε, . 

ἔγαν τὸ παρόντο  τετέιν αἰθρύγίω οκ ἔχωσε ποὶ κε δλωρένα τω αἰφννίω. 
19δ4 Προασιτοᾶσοι Ἱ. ἨΠωερκαλᾶσοε, 
198 " Ἡγῶ σὺ σεὶς μεώίχμέ ] Ἠχμόδε, σοηῦ , σε ἃ Μιὰ κ 

τοίξεων. τόπον» ἔνθαι, δὲ ἐγωετο 4 μοιθμαχιν. τι 
.9δς Πρὸς μηταίχμι ν] Πὸς α ποπονἳ -  μετζν τᾶ ωωὰ ὄνθω ὦ σὲ μώμῶ 

μάχειον. 
:οὔσ Τ οὐ κ. 6, Φύω βίρ.] γω ἡ ἐμὴ ἐν μέ ἔρι, ανλ τὸ. ζώσε ἐγὼ 

ὅπμα Ελεπομδώ. Ἡ. 
ο μερα: ΜΗ δρία]μὰ ἱπρόμωι αἉμίω, κοὶ 26 Βόλο. 

δα Ἀδιομήνό ὀμβρεο»»: Εοστ ο λα 

τες πο ποζντας. 
Ἔρομερον | κ" ρόμη Αννλνίὸ, αὶ πω φ'βον.  λως, τί Φρακὲ τροε. 

«- 

θδν” ἔχω Ὅπίω Φρω, ... 

πι, Δια παρκα Ἱ. ̓ΑνΑ. τᾶ Αι. σέριῤο. 27. ὡς τὸν 

ὤν ὁσο ιά Αἱδ. πι ἔγτεφ κο) - μέλαν αἴμφ», 

αρος Ελ: ] Ἐλεῦς µε εἰσλθε καὶ οκ]. ὁ μ. ὃ ἡ ΑΗ λἰὰ τ τα) εἶδυ- 

ιθ τέκνω, 

ο ο ο νο. 
ώ) ἱ Ἐν λυλ..] 8 Ἶ 

ὥς οἳς - ν αλδΊ. ΟσΊεοπε άξια. ν γοτίδ: ρηήβιός ν Φρίκωό ἀντὶ ν1σ Φκη ἂν, 
Τρ, ᾱ,΄ ἵπίτα Αθήρίω ὑβολῇ΄ τεθο 9119) «΄ παῤῥσία: καν πενῤώρα φμίοσον Ἰοὺς ο, τι, Φ, 3. 
Σΐ σος "Αλλω) Αρ πο τρόμρα» ο. ἔχω- ιο) φρίκη 

36 Πίνδαβος . μῤβονεΑὲ Ἰμόμς ον τόμ ημών τρομωοποιὸρ Φόβων, 
Ἀ: Ἱν τὴ. Ὁ Ῥείαςί πιετρτείαόπες 87 Ὡν 2ὸ] 5αερίμς Οπαπιηνεί εν .. 
ΑΡ. (94, θαράειι Ῥτορε Ῥιφεδεῖ υαἷὴ Ῥλίσπι ϱχ 1). Εν 3.8. 
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το Άθδυμο σίκεα Τῶτο Ίινὶς σολοικισμὸν ἡ ἠράπεντο, ἔδει Ἆ ἀπέν , θδύμων 
πεκέῶν ο» πέτερον ώρφ πεῖον αἱμάξει' νιῶ κδὲ σεὸς Ίὸ ῥητὸν ἀπήντησεν, αλλα σθὺς 
ν, 45. σό νοητέν. 3 

πό. ἀρφ] Ὁποίθ- Σο Ἔ δύο παν αἷμάξει τα) ὁμολνή ο τὸ ἑξζον 
πάτερ» ὥρα ποτερον αἱμάξει τω ὁμοβρη δισ; ἑμογνῇ ψνχαν, ὃί ααπίδων, δὲ 
αἱμάτων. 
Τ Πόπιρθ», ἄροι πότερον αἰμάξει Ἱ Πόπρθ» ἄρφ πότεον αἱμάξει 9) πολέμν ν 

ο φόνε, τὸ συγῤνὸς λέγω σῶμα, τὸ συγγρῦ ψυχίω” ὁμοβρῆ 2ὃ τοῖς δελ” 
φοῖς το σώμα κὶ αἱ ψνυχαὶ Ἑ τ' αδελφών, φέλεσα ὃ ἓν αἱ τὸ χορξ αμ ξῆσοι τὸ πανο» 
ταῦτα ἐπεέγωσιν ̓  ἂν εἰ ἔλεγον, ὁποτερο» ἂν αὐτῶν ω Έτερον αἱμαξ» . τουχόντου 
ἄνθρωσον αἱμαξει αλ οἰδελφὸν, ἃ µ τὸ σῶμα καὶ ἡ φυχὰ ὁμογμῖ εἰσν αὐτῷ, τὸ 
δὲ, ἰώ µοι πόνων, , ἰ9 76, καὶ ἰω γᾶ, αίὰ μέσα, 4 

19009 Τ Ὁμοβρὴ ψικώ] Σνγνεῖς }δ ὁ ᾿Εεοκλῆς καὶ Πολυνείκη. τῷ χοὼ ας 
Φοινικες Τὸ οἰνέκαιλεν ’ τὸ ὁμολμή δεί ΄ ιο ἃμο ο λρῆ ΕΝΥ δτει ἀδελφικίω » 

35 ἵᾳ σύνσεξις σεὶς τὸ πότερο» ἄθρ πότερον αἱμάτε. 
1300 Πόπεον ἄρφ ] Ποῖον ἄρο πο γεκρῶν Σστολλν μμον Θρήνήσως 
1904 Ἱ 96” δδ φας δᾳ] τὸ δᾷ, ον] τά }ὴ. Δωρικός. 
φόύ δδ] 39 φά 34, ἡ ὃς συλαβὴ ᾽Αικᾶς Ὠλευναζα ὡς ἔπι τῇ νδα Ἀ 

φίδα. 
Ἅλως. Οἱ μδὸ ως ἓν κέρθ» λόγν οξνέγνωσαν 4 τὸ ) φά’ δᾶ. οἱ δὲ» ὡς ἐσ 

πτερολκή τὸ δᾷ» ἔνιοι δε, αν τί φά; δή. πνὲς δὲ. αν τὰ φοί 5. κ πα. 9” 

μεθεληθένθ» τά Τ εἰς τὸ Δ. ὡς ἐν τῷ Δημήτηρ ση» πήδή. ο θα τὸ, τὸ 
στη πηδῷν ἄνω. 

1306 Δορὶ παἈόμλναι] ᾽Ανὴ ὃ τὸ δὀρν κατ αλλήλων ανν » Ἰ ἐπὶ 
μον πινηθεῖσιῃ. 

[397 Πέστα ] Το «βωμα θελει εἰπεῖν, ὅτι πεσεντες ὰϊ πως πὲ σώματα 
πεσιω ἓν ἄν ὃ πεσήµατα. πώριωτο. 

1390 Τάλανες ] Δυευχεῖς εἶσιν» ὅπ εἰς ἐνθύμησιν μονομαχίας ὦρθο. 
1911 Ῥος βαρθάνῳ ] τη ἐμαυτᾶς 43 φητὶ τῇ Βαρδαρω τία ἐπισίνακτον βοἷα. 

Ἑ νεκρῶν. οἷον τι ἐπὶ ποῖς νεκροῖς σὺν «εναγμῶ σεισφεομοίω βοίω µέλασαν πεῖς 
δακρυσι Ὀρηνήσω» Ἐπτέςν ἐπιμελῶς δαχρύσασε 9ρμήσω. 

πελε 

τς 

98 Τὸ υπό. Άιρ, Ὀοάεχ, 9 4πο 
Έπος να]ρατις [Παρ]εδια [πε Ώββεθα: άλλα 
Ἀρὸς τὸν γοητὸν οἶκτον, δοηρῃ τὸ υοητὼι Ἱ. 
Ὀτατίμ πα τοις, γοσεπῃ οἶντον, Ώ δε Ρεσ. 
Ὠπει αἆ νἱαῖπαπι. ἔλεος, 

89 Ἵνα σόνταξις ] Ἀπδεπάαπι, ᾧα συ). 
5ωζής πρὸς τὸ. - 

40 Φῶ γη] Κεθίας Άι, Οοά. ἀντι τὸ 
φῶ φεῦ, ἡ δω σ. Ραμ]θ Ροῖϊ ώς ἀπιετ/θτζμσῃ 
ὁ Ίδέρος λόγον, εκ εοάεπι 0904, 

1412 

4ι Τὸ φῷ ὃν δ δ] δεηρεπάικι τό 

Φιύδα νε] Φεῦδα, ὡς ἐν παρολκή τῇ 3. ἀεἱε- 

Ἡς νοεῖοας οἱ δ, απλα αὐίααε αὓ Λας, 
094. Ὀλίπα γοχ΄ ἅμα πιπϊλία Τατ η ἄνν 
εχ Αιρ. Ο0οἆ, 
4 Αίμάξεσι δις Απρ. Όοά- (ὔπ, 

πέσεν ἓν ὠτὶ τὸ πεσήβατω σώματα γεν 
πτώματα, 

43 Φησὶ] Μί. Απρ τη ἐμαντης Φσή πῇ 

βάρβ. τεδῖα: Ἱή ΒΠΕ, ὀωκρίσσα Ἀμηής»ρ 
9 
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1919 Μελομαν ] Αν ἕ µέλσαν, ἡ 43 ἐπιμελεμλιίω Ἐ νεκρῶν καὶ θερο- 
πόζησαν τος τόέτων ψνχας. 

4 1314 Σχεδὸν τυχα πέλας] Τὸ αεδὺν καὶ τὸ πέλας ὃκ «δη λήλη {5 σὲ αὐτά, 
« , . ! | ’ . ’ τι τσ - . ο. 

ἡ κατ αὐτες τυχη Ὁ όν λησιος. ἐν τητίςιν ὅσν ἅπω γνωσέ κε, πῶς ἐπδή- 
ρετιι αὐποῖς τὸ µονοµχιο. 

Τ Σχεδὸν τύχα πέλας Φύνκ] Τὸ αγεδὸν καὶ τὸ πελας ὁκ αὐθμλλήλε», ἡ τὸ 4ε- 
δὲν ονὺ ὃ ἀν]ωως ἵν ᾗ ὅπως" ὃ ἑμαρωκ(θ» ποῖε οἰδελφοῖς Φφόν(Ο- ὤντικρυς λη: 

’ . 

στον ἐπν. { 
ταις ΚεινεῖΦάΦ.] Τὸ σήμερον δηλονέτεν καὶ παρεσῶσα ἡμέρφ διδοίξει τὸ πέροις, 

{ ο » “ « - « [] 

καὶ το µέλον, ἄγεν τὸ δφτξησόμλνον «3» ΔἌωρ, ἡ πτρεσῶσα ἡμέρο ]υμκελνεῖ τὸ 
) 3” 

9) μελλον. 
’ 

1917 "Ἔνεκ) Ἐρανύων ] Ὡρ Ἡ Ἐρλννύων ἐρππεμπεσῶν. τὰ Φαῦλα τοῖς νο ρω» 
ποις, ἡ Ἄ]ό τος αραο ἃ Οἰδποδθ-, καὶ τος ἔπηκονς Ερωνῖς, 

19909 Σιωνεφή ] Στυγνὸν, κατηφῦ. 
1999 Ἰ Οἶμω. Ίι δράσω] "Ίνω δόξη 4 Φιλόπολις. ὃ Κρων, καὶ μὴ µόνο ᾧ 

απτιιδὸς λόγον ποιεῖοθε/» Φήσι, Ἱένο» ἄρξομα Ἀρῆνον ποιάµλωΘ-, ᾧ παιδὸς 47 ἡ Ὁ πό- 
λέως; καϊποι εἶδως, ὅτ ο] Ἰ ὀπώατο ἃ παιδὸς ουτυχεῖ το 3 πόλεως. μικρὸν }δ 
ἕκτρον εἰπων. ᾿Ἐμὺς τε 1 «παῖς ῥλωλεν, ἐπελάθετο εἰπεῖν, πόλις τε 5” Εἰς τὸ λυ- 

2» πεῖν μδν δἱ πενθθ” ἐμμείνας. Ὁ δὲ κολακείας ατελέσερο ἑασις τίῳ μνημω). 
16 3 Πέριξ ἔχει] Αντη ὃ σβέχει, 3. 
νέφθ. ] ΠλῖθΘ: Ἡ πολεμίων. 
182α Ἰ Δι ᾽Αχέρντϐ ] Δι ὠπωλείας. 

ὅ ΑΦ ὀωνατ.. Τ 
8943 Τ Ἐμός πε } παῖς] Ἐἰπὼν » πότερον ἐμαυτὲν ἡ τω πέλιν Φρινήσω» καὶ 

44 ᾿Ἐπιμελήμέην τῶ, ».] Ιηπ Ἐὰᾶ. οταί: 
Ἡ μιελλομιένη»- τοῖς φεκροῖς' πηθ]οτα ἀεδῖτ Αρ. 
Ο94, δεὰ Ἱη μοο ᾳποαιε Ο0οἆ, Ιίετα ὰ 
Φ Πρ μΙοααισ: ἴος Ππρειβᾶαπι ΕεχριΧΙ. 

45 Τὸ αὐτὸ] Ρταεδιήτ Απς. Οοάι ἵπ 
91ο Ραπ]Ιο Ροῖ, Ῥτο ὅσον οὕπω, Ἱερίτατ 
οσον οὐδίπω. πΙΠΙ] Ιπῖρτε[Π, Ίος απ 1]]ιά 
Ῥτοθ{ετακας, ἑσ πι Πρηϊβουπα: πάβηῖα 
ῥετῖιε «ἀῑ[οεσπιι υῖτ ἘτιάϊΩΠ, Ερηγ. Εο. 
φενεεκί; πἁ }ρετ. ϐ. ΤΠΙν δε 1Χν ΧΙΠΙ, 
Ῥοεῖ Ῥοῄτεπιας ΠΙοΠΔΟἨΙΣ µιοαχεῖο 1οτίθ 
Ίοτιυπα [αββΙήτ. Ἠ]ο Ἱη βηε Ρβρίπας. ]6- 
φεῦαιατ πἀποϊαιίο 4ε Ραπίους, ας εμο.. 
σης 4οεβαπὲ εχρὶεπώς, ἨΠπιά αδῄιτάς, 
ν νετρῖ ΕΧΡΤΕΠΑ: ὁ χορὸ δὰ τωσώραυ” 

ὦ τὸ καταλλώσσειν τοὺς πάσχοτας" ( ἀε[οτῖ- 
Ῥεπιήν ο π]η5 34 {εηπεπείᾳ ἀθεπτανίξ; Ῥο- 
πὶ φοῦα]ι τὲς ὀσφιρομύες γεὶ αὐλἁ Παζ], 

᾽Αχέρων } ποτιμὸς ἐν ὧδε, αι. 

τί 

α[βάρπέοι ἄτγτογασμγε/ζ 10 γεεοπεΠαμαέ ργα: 
πα: ) διὰ τὸ παραμιυδεῖσθαι τὸς πώσχοντας" 
δίοα τὸ ἀναγγελεῖν (άναγγὲλλει) τὲς ἐπῳχο- 
μένης ἐκεῖσε" κ) διω τὸ: μὺ καταλείπεσθαε δ)ών 
Κενον τὸ ἀπροωτήριο" ] Πα. [οπΙοεβαπίησ δι 
μὴ καταλίπεσθαι δια. εν) τὸ ἀκρωωκήμο, 4Θ 
Όμοτο «άρεπεις αυτί Ἠπες Ρταεϊεπιϊία 
πομεπῖ, 

46 Φιλόπολις] ὙἘυ]ροῦαί!τ Φιλόπατρις" 
ταειμ]{ εξείοπειπ Απ. Οο4]αῖδ Φίλόπολις» 

Ου] ποπ ν]άεδαϊατ α΄ Πδτατης αἰτετὶ νοοῖ 
ΓπρβΙαζαΣ οὐ μέιτι πισΊΕ ῥαγ{σεζ με» ὁ Φιλό- 
πατρις, Αἱι]οῖς θχ]π]]ε Φιλόπολις ἀἰσεθαϊι: 
ος Ρος 9 ἴαπι {]]ιὰ Ίη Φιλόπαις ἄερεπε: 
ταγΊι δρα {εΠίαπωτα ὃς 4{γ:Παεπειι. 

47 Ἡ τῆς πόλιως] Ὁι ΜΓ, Αιρ. Λίο 
ἐμε Ἱερεπάπαι νυἱαῖτ Ίπ 19, οὔπε 3ς- 

Ν 1 ! οθΗοτυπῖ, ὃἳὰ σέ λος ῬοβίΙΕΠ Ῥτο πέος, 



ΕΙΣ ΤΑΣ ὅδΟΘΙΝΙΗΣΣΑΣ. ἍΏτηῃ 

αἰ) αἰτίων 6 9ὺρ Ἀποδεδωκως., δι [ω ζηπῖ τω πόλιν θρπεῖν ,. ὅτι φθλέχει αὐτί) 
Ὁλζόθ- πολεµίων, «θὶ ἑαυτς δὲ κδὲν αὐήκο εἰπὰν», ἐπιναλαμθάνει ἕερο καὶ 
Ἀπποόίδωσι τὸ αὐταν, κθὺ Φήσ, καὶ ὸ ὁ ἐμὸς παῖς ὄλωλεν εἡππὲρ ὁ ή Σσεβω» 

’ 

ων. ἡ 4 

ν Τ ᾽Αιαρν] ᾽Απαβό, τὸ λύπίω ἔχον, κφὶ Ἀυπηρὸν ὀμοίως κφὶ 2ρ10- 
λέον, τ 

1935 Κρημῶν ὁκ δρῳκοντίων] Ὡς ἃ Μεοικέως Ωδ  ποίφον, ἔνθω [ὦ ὃ- 
δροίκων» 3 κατοκρηµνισαντ(Θ” ἑαυτόν. 

"Αλως. δΔεῖ νοεν ἔσω Ἔ τειχέων Ὢ σικὸν δροκοντθ” εἶαι. πῶς δ εἶχε τὸ 

σῶμα ἀναλαθεῖν ὁ Κρίων» Ἔ πολεµίων ονροκα ημων. Ἀπὸ δὲ τείχες ἔλῥκν- 
ἑαωτὸν ὁ παῖς, εἰς ἐπίδειξω ἡὃ ετσὲρ Ὁ) πατρἠδ- σεοδυµίας. 

1396 Αὐπσφαγ] Ταῖς αὐτᾶ χεροιν ἐσφαγμλμον. 
19397 Ἐ ΕΒιᾷ δὲ δώμα. πᾶν ] Ανλ. 5, παάντε ἐν τῷ ἐμῶ οἴκῳ ρηνᾶσι. 3 
Μετασέλων | Μετακαλεσων. 

1339 ον, Δες] 45 Ἐντειζιάση. ἔδΦ- }ὃ ῷ τὸς βωσιλες ὅτω ωσηεωθς. 
1921 Εὐστθεῖν | Τιμᾶν ὃ χθόνιον δεν. 

1933 Κόρη τε] Τὸ ἑξής' κθρῃ τε ̓Αντιγένη, κει ἐξέδω ὃν µητρὀι ὤμῳ τῇ µη» 
τὶ καὶ ἡ ᾿Ανπγόνη ἐξηλθε,. 

1334 Πα | Πξ βεέικε. 
Κωπὶ πείαν συμφορθν ] ̓Ἐνταῦδω λέγει τω συντυχίαν, Ἡ τὸ συµθεθηκόο. 
1335 4 Μοομάχω µέλἈοιν δολ] Δοθὶ µονομάχω», αντ τὸ ἀντιωδο]άξεις 

ἵω ανποὶ ἄντιω-ρχταξοντει σθ)ς ἀλλήλες µονοµαχἛντε. Μύνομαχῶ» ὅταν µόνο» 
µένω µάχοµα», αὶ μονομαχία». τὸ πράγμα, καὶ µοοµάχθΘ», ὁ µένθ- μύνφ. 
μαχέμδιο-' ἐιταῦδυ δὲ τω αν]ιωύρκταζιν λέγει µονοµαχον», ἐχ, ὅπ αὐτὴ µονο- 
μαχεῖ. ἆλα ὀέλει δηλὲν ανιωοάταξιν, ἰώ ὁ Ἐπεκλῆς καὶ ὁ Πολυνείκης σεὺ 
ἀλιηλες µονοµαχᾶντες ἀν]ιαβαταξοντιμ. ὥασερ ἐν ἅἄλλοις λέγει ζωίω) Φιλότέκνον», 
ὼ 5 μῇ Φιλεν τα ἑαυτῶν τέκνα τνὲς αἀτνέσιν. τὸ παν ὅτως, ἴκουσεν µέλλειν τα. 
ἑωτῆς τέκνα ὠπτὸρ Ὢ ᾖΒασιλικῶν δέµων, ἔγεν ἕνεκα Ὁ βασιλείας» εἰς πόλεµον ἤξει 
ἀντπαρφταξει µονεµαχω. 

336 Ἡἰς ἀαπίὃ Ίξεν] Ες µαχίω, εἲς συµδο"ίω. 
1137 ΧΝέκω το] ἍἠΑντὶ πῦ τὸ υεκὼν σῶμα πῦ παιδὸς ἐμοῦ ἐπιμελείας: 

2ξίον». 
Ε Αχιπάζων] Ἐπιμελέωμθ», αξέπων, Ἐ. 

) 19395' 

45 Κατανργμνίσαιτὂ- ] ΤιρεΙΠΠΗπαΙΠΕη- πτετβο Ἠπῖς ρτοσῖπα Ῥιαθβρεθαπίης ἵπ Μ{, 
ἆπι Παπ Γοτριῖ Οοἁ]είς ορ8», Ὠπε Ίος ἠἐπκομίση δὶ µόνω" Γοπείε εοτβθπὀα, πο-- 
αυχΏΙο {οΏε το]επάκτι: πη]ραι8, Ὡς στὸ µήση κηδεμρικᾶς. 
λήφεικέως ------ κατακροίσας ἑαυτὸν, ΠΕΧΙΠΕΠΙ 5ο Μετα Φιλε] ΟΤαεεῦΕΙ πο εἰ; {οτί» 
πο τερετιητα ἀείεπ/οτεπι. Ῥεπάσπιπε ὁ τῷ Φιλίῦ} 
40 Ἐαφωίση] Οπίβ πεπᾷβοία, ο λε . 

ἳ 3 



αδ η τα κ. ο λ.{τ α 

1113 Οὐκ εἰς πα ἤλθονἹ Οὐκ εἴς τόδε ἔφθοσε εἰς τὸ γνωράσαη, οκ ἐπὶ τῶπ 
ποεγνδμίω, ὧὦςε καὶ ταδ᾽ οἰδίναι. 

1 οὐκ εἰς ᾖδ ἤλδον] Εὖπε ἂν ἓν) λόγῳ, οὖν ἆλθον ἐς γηῶσιν τότη. ἃ λέγεις 
ὄγεν οὐκ ἔγνων τῶτο, νιῦ δὲ διαρῖν κὶ Φησ, οξν ᾖλθον εἰς τῶτο, ἐξ, ὥσσει 
ἑρμηνόρων πεῖον τῶτο Ἀέγει ἐπαέγει λέγων, ὥσε καὶ ταδε εἰδέναι. 

1439 } Ἂ οἴχετι |] λα γωσκε ὅπ ὠχεῖο, απήλθεν. 3 
1342 Οἶμοι, τὸ μὸρ σηµεον] δ' Ἐκ τ σερπέπε τ αγ[λὲ οεχάζεπι τὰ 

δεχδησόμλια. ἷ 
1944 Τὸ διωμλυον] τὸ πραχθεν. 
1346 Οὐκ ἄσερσωπος ] Προοιμίοις αὶ παλοῖς» οκ ὄἵ 4/ήμοσι. 
ἆ Οὐκ 60 φΦβοσώπεις Φροιμίοις] Ἐνασβύσωπον µειροίκιον, ἤγαν ὄνειδὲς, καὶ σὺ 

πότε όυσε/σωπθ” λόγθ-, ὁ ππιδάνὸς καὶ 2 δρεσὲς Φαέμλιο-. ἔτω λέγεται καὶ 
σο Φφπρεπές» Φάύτερον μδὺ ἐπὶ εἶδες, οἷον ο ὐπρεπὴς ἄ,Φρωπθ». 6 σλθ-, καὶ κα- 
λὸς», καὶ μῇ πρέποντϐ” ο δασήματίθ” ἔχων πω Ἔ μελῶν ἁρμονίαν. εἶτω καὶ δἳ- 
πρεπὴς σκήθλε, κ αρμοδία καὶ σὐσθ]σωπίθ” δοκᾶσω, κ ο πρεπὴςο λόγΘ». ἐνταῦθα 
οἷκ 5) «ο φέδσωώποις Φησι Φροιμίοις, ἀν]λ τᾶ οὔκ ὃν ἀλαθῖς, μεζκφέρων πίω λέξιν 
ἐφ᾽ ἕπροῦ σιµαιέμλωον, πο σθερηωώα ὅτι μὲν ὃ τὸ ἐν µειρακίῳ ὅν ως) - 
σωπον ἄλό πι ἐθὶ παν] πᾶ δήλον. δοκεῖ δὲ αὶ τὸ ἐν ἄλιοις- λόγος αωλῶς ὄὐπρόσω- 
πον Ἱτερόν σι εἶαι ορ τὸ ὀνταῦθαε, ἐκεῖ μμ 3 τὸ «ιπρέσωπον τὸ 'πθανὺν φώ- 
νεο λόγον πωρἆσηπ, ὶ μηδὲν δοκῶντου ἔχειν, ὅθεν ἂν 73 αὐτόν τς ἐππλάδοιτ 
οὐκέτι δὲ ὁὶ πιῶτον αὐτὸν εἶναι ἀσφαλίζετω», Ίγεν ἀνετήληήον. ἐνταῦθα δὲ τὸ μὴ 
ὠὦλαδὸ εἶαι τὸ «ξουίεια αἰκρλξῶς παρασᾷ. 1 

1347 ΤΩ πάέλας, δοσῶς] Τὸ Ὢ πίλας δόντερον [βοῶ. 3 Βρηητκὲν δὲ τὸ 
ᾖθφ». 

Ὅ 1348 λέγει δὲ Ἡ ] ̓ Αποφατκῶς, Ἡ ἐρωτήμαπικῶς, πρ; ποῖς εἴρηωλμοις πήµισι 
Δέγεις Φέρεων ἕτερο.. ! 

π40 Ἐν φαει] Ἑν τῷ Φωὴ., τητίιν ἓν σωτηρίκ. )ὁ συνήθως δὲ ὁ Ἐνριπίδης 
ἓν ἐν χω «θεειπάν  συμφορᾶς τὸ κεφάλαιο» καταριτικώτερο ἵφερν διηγεῖτη 
το πῶν. πεὶ 

ΕΙ Ἐκ τῇ προσώπ!] Άις. ζοἆ. εἰς τὸ 
πρόσωπον τὸ ἀγγέλα ςφυχαάζοµιαι Τὸ λεχ2η- 
σόρωτς, 

5ο ᾽Αμιςὺς ] Ῥτο ἀρεσὸς 3 ΠΠ ΤΕΡΟΠΙΗΙΠ: 
πεπιο {οβΏας οβΠε]εῖ ἐἔρατον ὃς ἐραςῶ {18ο 
ομεπίαγῖ» ἀγατὸν ὃς ἀγαςον, ἀδώματον ὃς 
«ὀόμασο " ἃο. Γοπι ὃ- ἰα ΙΡΡΙΗΠΩ 4 Ῥοξῖφ 
υ{υραπίασ» ὃς ἵπ Πὶς υίη5 ορπεῖ Ίωρε- 
Σ11Πιν Ου {ΟΓΠΙΔΙΩ ἐρεφὲς τθεερῖτ. 

53 Ἐὐπροσώποις |. δίο τεᾶε Κίπρ. 
54 Αὐτὸν ] δεθεπάνπι Ροῖμ5, αὐτὸ τις 

ἐπιλαάβο[ο. 

55 Θρρητικὸ ὃο το σ.] Σονπι Ίοςο 

1951 

(οᾱ- Αυρ. αἱ τὸ 396» δὼ τὸ μ΄γω Φήεσ 
αγεχες Ἰ 

56 Σνήθως ὁ Ἐὐρι] Ττηρῖσον ἆππι ἀῑεῖεν 
Έτοε «ειεης Σμγέρίάεηι Ἱπιεὶ 1βῖτ Ότεπι» 
π.θιῖσης. 1Π 5εΠοΠο ποπβηπῃ εαῖτο αἲ Ποπ. 
1]. Σ. 2ο. Ἱκανῶς ἑτάχννε τὸ κπκάγγελο ἐν 
ὀἀλίγοις τος αρσισέχδίςν 4 ὃν βμαχή παω ἐδ» 
20σε, τὸν ἀπονολό]ο α Τοὺς ὁηημαλρμ μεν 
σὸντ ἀποκτεύαντα ς οὐκ ἐζφλωσαν δὲ τετοιο 
Τρωγικοὶ, ἀλδὰ τοῖς λωπεµέεις μπκ[ᾶς ἐπάν 
Ύάσι τὰς θηγάσες τὰν συμφεμῶν" {πο 18. 
πηευ, ΟΏεπ Ἠῖς ποβετ «οΩΠΙΕΓΙΟΣΑϊ  Π20Γ8 
Δον] έρμπῃ εχρΏππετε «οπβίας Ενγέρίὄν 



ΣΙΣ τΑιᾷ ΙΦδοΝΕΣΣΑΣ 

1951 { Τάδε] Τὸ σοίδο πρὸς τὸ ἠκάσκτε, Ἡ «πρὸς τὸ δώμωτα», ἡ πρὸς τὸ 
Οἰδιπη. 
πο Παίδων ] Λόπει ἡ. οξὲ, πο αθὶ Ἔ παίδων, κατα τὼ αὐτίὼ συµφο- 
ϱ ἑλωλότων. 

1953 ως ἐπδακρσαι] Να ήκάσαν » ὧσε δακρῦσῳ» εἰ αἴοδηπν ὧχο τι 
οὐκήμοτο. 
[ ΑἈως ] 7 ο, Εἰ ἐφρίνει -τ τὰ οἰκήμαζς Ἔδάκρυσεν ἆ ἄν τα συμφορά. 
1954 Ἀαρυποτμωτάτως } τῆς Βαρυπετμωτᾶτης., ἄγον δνου χερατης. πταθ» 

» Σαύµων τὰ αὐτὸ 9 3 δυσδαίµων αὶ δύασοτµ(θ» δηλοῖ τὸ αὐτὸν 3 βαρυδαίμων 
βαρυποτμθ» ππέλιν τὸ ἀντὸ. έσ δὲ βαρυδαήρμων ὁ (βαρεῖαν ἔχων πχίω» δυσδαίµων 
δὲ ὁ κακίω ἔχων τὐχίω : κακή δὲ τύχη  βαρεῖα ταυτὸν » ὧσε ο δυσδαήµων 
Θαρνδαίμων ταυτὸν. μέχε δὲ γίνεται τὸ τµω., ο. τὸ μέτρο. μᾖω, όμως οὐκ ἁλὀ- 
γως, ἔπει ἡ- πρὸ αντς συλαθὴ δύνατι µακροὶ εἶναι, ἡ΄ αὐτὸ 3 βροχεῖα- Ἔν 

1356 Εἰ καὶ τα πρὸς τέτοσιν εἰδεήο κακα] ήΤέ ἐρεε; ἡ τθητάλαέ- όομ κ. 
Ἀονόπε, 

1357 Δναύοτμωτερο ] Δυρυχέερο.. Ἡ 
1959. Αναγτε] Ἵψέτε θρῇνον», ὁὶ κππον λόκοπηχέων χεφῶν. τὸ Ἀάχτο 

στὸ Ἀθινξ. 

1969... ᾿Ἐπὶ κρατος τε λοίκοπή χεις κτόπες ] Δόζκοπύχευς ἂν 13 λέχοι τὸν δ) 
 Ἔ λόζκοπηχέων Χερῶν, ὕα ἐν ἕ ποιδντθ” τὸ ποιέμλνον λέγη | ἐν ὸ ταῖς συμ- 
” Φοροῦς αἰκιζόμεελου τὰ σῶμιο», ας ἂν ἐξ αὐτῶν «λα χ/εντες μὴ χρήζεν ξ ρώ- 
.- μασ”, αλια ἀπαλιωγόναι ὃ βν-' μαάλιρα δὲ 9 ἐπὶ πῖς κεφαλαίος, ὡς ον 
.5- ἐστὴ κεφαλαωδεατω λ αἰρθητικωτάτῳ ξ σώματῷ". μέρει. όν 
436 », Οἷον τέρµον ] Οἷον πλθ- ξ βί .. δ 2αμω Ὀσέμενας Ά[ τὸ 

ο αἴνιγμοα δ Σφιγ/ές λείπει ἡ αἱ ο] 
σα 8όᾳφ Ἄρας τ αγών. μι οἰδπο |. «Τὸ κατάρα" τατέστ΄ εὐπὲ μοι πῶς. ἄπέ- 

η. Ἡ καταρφ. ὁ οἰδίπιδθ»» », "Άλως Ὁ. ἐκ ἓὃ δρᾷς οὐδίποδο» τοῖς ποισὶν, 

»» ἀγὼν, ὁ ἐκ ἓ ράς θλεμθ. ἐκ ὃ ὃ Οὐδιποδίθ-, παῶτ' ἐνέσχν. ἡ τὸ ὄσττε” 
. ο. ὃ 2ράς ἕ πωτρὸς, [22 Ον µαάτίω ρα φησι. ὁ οἰδίσος κοαντηροίσιεπο 
5 εἷς ἔργον 3 ἐχωρήσαν αἱ 2ρα(. Β . 
1164 Τ' "Αρὺὶς τ αγωώμσμ ] Αγώνισμα η 18 αγὠνς ἆγεν ή πρβξν αὐτὸ 8 

αγῶ(θ». ἁασερ βάδεµα ἡ πορείω, κοὺ ο μα ἡ «δή ἄσσερ δὲ λέλεπη ἔργον. ἡ / 

πβοξι. λέγεπεῳ. δὲ. καὶ τὸ ποριπέμλνον τοᾶγμα ι ἔτω λέγσεη γάμο κο): 
τν Ὀσποβαῖνον ἔργον στ ι αγῶκθ», ὃ ο δήλΏν ἡγωῦονν) » Ἴλουν κὶ τὸ 

ών», 

1... 

57 Σι οθόνη ας. 6 απο Ἀος ροής», κεφωλη». Πόπη, ᾳἈαθ πουν 
16ριι ὃν αθρόνο - Ἱπτθτο]άρταπε. 

358. Λέγοι] δεΗρίαπι ῥτο λέγοιτο, “6ο Οὐ µάτην] δἱρηῖΑ- Ἱπο]α[α Ἱοροθασιως 
59 Ἐπὶ τοῖ κ] Ἐοσό ἱερεπλμίη ἐπί τὴ. αἶῖο Ίοςο: Ώμο Ἐειθχίε Οὐίαν Φ1ο- οοἵπις» 

ἀϊμα το{επή Ῥοβευῖ, πος ΤερεΠεθασαν | 



ιν. 

[49 Σπκολτλὰ 

ὠνιθὺν ἔρρυ ἓ κατάςας Ὦ θΘἰδποδθ., πουν ὃ ἤνωσν καὶ κατάρα ὃ Ὀϊδίπο- 
ὃ 
«ἀ9δό οὐ, 1 Τνὲς, εἰς τὸ ὁ σιζεστν . "οὗ οἶἷθω, Φητ, τὸ πρὸ Ἔ πόργων 

ἣ ’ 5 31 ον οί 9 - ᾽ 
οὐτυχήμαωτω μα στ δ ..- 5 Καλῶς ολ κ Αα σπύανής αφορμης σον σφρο- 

ερώλω Οππὸ ο) ὃ πρώτα αγίλε ἐσίωπητε. ὁὶ δὲ Ἐλ[άένοιω το μδὸ πρ Ἔ τειχῶν 
σὐτυχήματ 63 3 πόλεως, καθὺ ἐφικήσα μῖν κθιῇ τὰς ᾽Αργείας δηλαδὴ., οἶδας. Πό- 
9εν δὲ οἶμα). σε εἰδιαι, Οὗ µακρον }άρ εἰ τα τείχη. 

. / |) ε ΄ ᾿ Π Τειχέων φειβοχαὶ Ἱ Ἡ φξάφρφσις ἐκ ἃ οἷον φΕπῄνοσεωδς, καὶ κυκλὸν τω 
αϱλιν. αλλαμθανοντει ὸ αἱ πόλεις ποῖς τείχεστο 

1372 Ἰ Μοομαχᾶντ αλκίω δορς] Γράφετι, 
---- Μονομαάχον τ' αλκίω δορός, 

ἡόν καὶ εἰς μαάχίω ἀν]ιωδμτωξεως µονοµόχα», ἰἱὼ αώτὸ δηλονώτι ἔμελιον ντ» 
ο χτάξαιθι σθὶς ἀλλήλες µονομωχᾶντε. Τ 

απ 923 Ῥλέψας δ᾽ ἐς "ΔρΥΘ’ | Τὸν νοιῶῦ ἔχων ἐκεῖσε. «ν εἰς ᾿Αργ(Φ» δὲ βλέψαι 
2 λέγα Ἐ Πολννείκίως οἷον ἐσὶ Ἡ φροτὸν Ἔ Αρίων ἡ εἰς 5 τίω κλίµακο ὃ 
9» Ἀργα. Ὡς ᾽᾿ΑργιίΟ” δὲ τῇ ᾿Δργία 6 χετη καὶ πατεώω Φεῷ Ἡρω. 

1376 } ἸΑντήρη ] Ἐπιῤῥημαωπκῶς, ανλὶ ᾧ κατα τίω τοξι. ἕ 
1977 Ἐ Δεξιῶν νικηφόρο] Δεξιαν χεῖοθε νικηφόρον γινομλμίω. 

; {978 Αίβιισον αἰτῶ έφανον ] "Άκρως δηλοῖ ἠθθ- ἀνδρὸς µεμφομδκν ἑαυτὸν ἐπὶ 
ὠμότη]., 
«1979 Πολοῖς δ' ἐπχει ] Τοσαῦτα Φφήσὶν ἐπχει δάκρυα ποῖς πελλοῖς, ϱ ση ποῖς 

. Ν - . ῃ ῃ ο ’ 9 Ἀ ! 
πύχαις ἱώ συμφορφὶ ποῖς΄ μονομαχᾶσι, τατέι συµφωώνως τῇ κατ οὐτὸς τυχη 
ἐδάκρνον ὀκ]θο, Αλως. «Πολοῖς δὲ ἐπγει δάκρυω Ὁ τύχης ὅση. λείπει ὃ τὸ 
εν ἡἳ τύχης ἡ δη ἰὤ. 

ἡ 
τε». 

1979.» Ἕλλως. Πολλοῖς δάκρυα ἐπύρχετα τω τὐχίω αὐτῶν ἐννεῶσιν ὅσν [ῶ. 
 Άλωσο : Πολνοὶ δὲ Ἐ λεγορ]κων δ6 ὁφ αὐτῶν ἓ δνευχία αὐτῶν σὲ μµέγεὂθ» 
29 ἐδάκρυο. 

6ϊ Ἑαλῶς οὖν κ. τι λ.] Ἠαδο Ἱπ Ἐ84. 
1εᾷ Ίοςο ποπ [4ο Ἰεσευαηῖιτ οο]]οσατα: Πῖς 
Φιέτοτίϊητε 004. Αἱῃσ. Ιοσῦπι ρηβήπαπι τ, 
οπρετατιπὲ ποππ]λΙ] «οπεπάαιῖι Γοπρία», 
Ὠἶαπι ῥτοβαΡαπε, 
6 Τά πρωτη ἀγγίλη  Ἠου οπἰάεπι ἵῃ 

Εάά. «τεξῆμς, ουσ π ΜΙ. τᾶ αγγέλν” 
Ῥετῖο Ὑ.. Ώ. », Ῥωο (ετέρµωπι Γωέ[ε τό 
ὠγγίλυ, Ἠῖα ἵπ δομοΙί ἆ Ῥμοεῃ. ν. 
816. [οτἱρεβαιΙτ οἷπι α νω (Ἰὰ ϱἩ πρῶ. 
σο ἄνω) δασπαράξασα. ῬΙΟ ὃυο ἐγώοῖο, 
δεβθ], 3 νε 1133 Π. 55» ΜΙ. Αυρ. β 
ἐγένοῖα, Έποιες εκ ος οτι σοπιρεπἁῖο 
{οηθεπαϊ, Μεάϊσοτιµα . ποππι]]]ς ΡΙιάες» 
ἔετ θγ]ίαιο» ο Ἱοβγῖς Ιρτος Ιπβάεπτ. 
69 Ίες πόλις] Ύοεεῦ Ριθεῦυ]ε Αιρ. 

{Αλ- 

Όοᾷ. ᾳπαθηιις ῬΙδ6ίετεα Ἱϊα ρτοβαπὶ 38 
Ἐ44. ἀῑνει[αθ. 

6ᾳ Τὴν κλίµακω τᾶ "Αργος] ΝΙΠ απίε 
οοιππιοᾶς Ροβῖς Ιπιετργεῖατν Ἰθρετίηῃ τὸ 
κλίμα τῇ Ἄργεο, δεηπεπία οαυίαο πμ 
ἘΠε ν]ὰερατιτ οἩξ ποπ ΕΙΠΘΠΑΣΙΗ ΡΟΠΕΤεΠΙ» 
βο ἵη Οοὰ. ΓΕΠΙΡΙΑ: ὥς ἄργείοις δὶ σ. ὡς 
ἄρχεται ὃ πατρῶω εν ψρο, Ἡ 

65 Ὅση τοῖς τύχαις } «Κέπρήή σοπ]εέυτα 
(1 τῆς τύχης) που Ῥ]άοει: Αἰτετιπι Ἠαδθς 
Άπρ. 094. νἱάδίπτηπε Οταπιπιαίαί, «ἁἷ- 
γετίαπι αὉ θάῖτα Ιεξεῖθπεπι Γεαιιαί, 

66 Ὑφ' αὐτῶν] Ἠνίης 1ος γοσῖς [1] 
Όαπι Ῥοβτεπιαπι ποπ αἀ{εουπτας απ]ὰ Ώαθς 
ΠΡΙ γαλητ εχρμίατο πεφμεο, : 

- 
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 "βλλως. Τῆς τύχης ἐση ] ἝἛνεκα Ὦ τύχη! Ἔ αἁθλίων ἀλελφῶν, ὅπ [ὦ καὶ ὁ πεί. 
; τὸ µεγεθθ- Ὁ δ-ευχίας. 

ο λεν όση ] λνων Ἅἱα Ἡ ὄγκον ἡ) δυσυχας, τὸ ὸ δώκρνεν Α[ὼ τω πο- 
σέτητο δυσυχέας, ὄγκον παντως ἐμφαάνει δυσυχίας. ἳ 

1980 Κῴθλεψαν ] Οἰκτρὸν 1 ὀέαμ µοομ»χᾶντας ἀδελφὲς Ιλεῖν, οἷς καὶ τὸ 57 
φικᾷν καὶ τὸ ἡπ]άσθει δεινὸν ἰώ. "Αλλω. Ἐμφανετιῳ καὶ κατὰ ἀλήριαν θνιὸς 
ππχρίαν ἐρδεικνύμδωθ- «ἱ ἃ Ελέμματίὸ». : 

13809 { Διαδόντς πόρος ] Διαθιζάσωτες τὲ βλέμμα. Ἐ 
12856 ᾿Ἐπεί δ αφείὸν ] Ἔπι Ἡ ἔπα ἐπὶ ΈΆχγδας ὅπω ἐχῶνπο τῇ σαλσα]γε Ἔλης 

νεο ἆλ. Σδὲ ἐπὶ ὃ Τρωϊκὰ πολέμη. "Ὅμηθ» δὲ αὐτὸ μδὼ οἷλε σέλτπα.  πειεῖ 
δὲ σέλπα[γε χρωιδης τὰς ἤρωας. πρῶτθ» δὲ ο) ᾿Άρχωώνδας. συµμαχῶν τοῖς Ἠροι- 
κλείδαις, ἔλαγε τω Τυρσηνικώ σαλπι λα εἰς Ἑλληνας. ἐχρῶντο ἓν κατα τὸ ποιλαιὸν 
ἐν ποῖς πολέµοις αἲντὴ σαλπιγκτῶν πυρφέροις. ἔποι δὲ ἱερὶ ἦσαν Άρεως, ἑκατέρφς 

[ έ ρ , ΕΦΕΕ; ο, ,. κ ἓν 
βρφτιῶς σεθηγκωζνοι “δ μᾶ λαμπαδίΟ-, ἰώ αφιέντε εἰς τὸ μεταίχμιο, οἰνεχώρὰν 
εκήδυνοι. Τ9 καὶ τω συνέξαλον αἱ εροιπα/. ἔσαζοντο δὲ οἱ πυρφἑρά, ὡς ἱεραὶ ὃ δες» 

«6; Τὸ νικῶν Ἡο το ἡ, δεν] Τ,ερεραίις 
απ]άεπι Άος ΒοΠοίίοπ Ί Εάά. Γεὰ πιηο πια]- 
το Ἱερίιης πιείίας εκ Απς. 0οἆ. Ῥταξῖος 
οείοτα, Ρρτασζετεῦααϊ Ἐάά. το ὑσ]ῶν κὃ τὸ 
Φήάτθαι: τεροβίηπι τὸ νικῷ» καἰτὸ ἠτ]σθαι 
ποπ Οιοὰ περει, ἠτ]ῶν αππ]αίτης {τε(ΘΒ- 
ααίασι» Γεά οπια δοΠριοταη Ππρεσ[βάατι 
[ας 1]]κά πον νῖάειατ τθοερῃῖθ. 35οΠο] 
{εαπεπ!ῖ ΠπίΠο ποη και, [εὰ Ιερεῦαιιί ἵπ 
Απο Μ[. Ἐμφαύεται ὁ καν ἀλάθειων 3υ 
μὸς π. ἑ, απῖαις κάϊὰ ὠλάθειων θχορηάεδ- 
σεης ορροπίίητ Ίτας, Ύπα {οεπίομς τος 
γε] Πεδεος πιεπΏῖτηΓ. 

68 ᾽Αρχώνδι . ᾿Αρχίδας εται ἵπ Ἐάά, 
Απρ. οὐδαο ἁξμιωιό πῃῖ τεροπετε Ι08- 
Εἷτ ᾽Αρχώνδας, Π Ἰουῖς Άαγπεβο {οπθετθ 
“ΑἈρχώνδως, ἸἹθρεταὶ Γοτίε Βαγπε/. ἵπ Πο- 
αέρέπέ Τ,. Α. κι ο εκ Τγγγμεπίεας ἴι" 
δας: ζωα; οπιπίώι βγήπιω Ἅ«ΟγἱεβοπάσΣ 
φρεηι ΕΗεγασα Γετεης ἐπεεὴ (γαεείαε" 
Πο Ίβα τερετεται 1Π δε]οί. αἆ δορῃοείέε 
Ἁ]. ν. Ε7 ΄ πρῶτος ᾿Αριχώνδας συμιμαχῶν τοῖς 
"Ἠρωνλείδαις ἄγωγε εἰ Έλληνας τὴν Τυρσηνέκὴν 
σώλπιγγα, 1αε ἀθ οοππιεπιατίο ῬΠοεβί5» 
ταπα 1]ηο Ἱταπε[οτῖρια Γα[ρίοος: πεο με 
πσειε πφρίαπι, πεαπε Εωβοηιίώςν Ιπνα- 
τ6 Ἰΐσει οσσμῇοπε, Ππῖμς τεὶ πιςιπΙπεταῃΕ 
Μμίάσε, ἆππι π]οτα [πο 5επο]ῖοα ἀε[οτθῖς 
ἆπ φορες γετίαπι Υ. Κῴδρν, Ἀπέτου ποῦ 

ά 

εξ 

ἀθγοποπάσε, [εὰ τοῦ ἁῑοίεατ Αρχώνδωςς 
14επῃ ποππθΏ θἵι Αρχωνίδας, “ δορ/ἠγοµέ τειῖῖ- 
τπσοπάππα ἵπ Ἐχεειριί εκ «4ρο[ιοπή Οταπ]- 
πιαϊῖσα ϱππε ἀἰεῖιασ, Ῥ- 431. ο. "Εμὲ ὃν 
Αρχωνίδας ἴπλε παρ ὕωε) ὃς Άχωνδος, 
Ἠαπο Ιλογίσαηι ποσι,ηῖς {οτίαπι Δἰτετῖ ἃ 
Έαγπεβο τεεερίαθ πἹε τεᾶτε ρτα»ιαΗβς {α« 
τεὈαπίας, οπἴδας Ιπποιμοταπτ ᾿Ηρώνδας Φι. 
λώνδας' Δαισωδες.' Σ9ενώνδας' Ἑρμαιώνδας 9 
Χχρώνδας. Φυιώνδας ᾿Ἐπαμιρώνδας. 

6ο ΜΕὰ λαμπώδο, Ἡ] Ιρπί[εγί [παπι 
ααῖδαιιε /ασεπι φιαμίεδαπ. ἨἈιπιεῖᾶς Πη- 
βιΐατίς ποη οὔεπαάίς Ποηιπες εγια]τος Ἴος 
μτεπιος δ6ΛοΙῖο, ᾖα ἔΒσγιωπρωπι ΤΠεί 
Οπιεϊ Ἐ. τι. ΡΡ. ὅσο «Απάγεαπι δε[ιρ1- 
την πὰ Ζεποδή Ῥτον. Ῥ.ια8Β 1ο Ίδιιγ- 
απ οοπιπι Ία {Γγεοβήνγ. ν 1205 (91ο- 
ου εοπξ. «. 7. οί Ιπᾶ Οταν ν. 
ο. χι, 7.) 6αἱ1ρ. Βαγηηωπ Απῖαι. αἆ 
δισ ΤΗεΡ. τν, 5 «ΚΙπζίώπιΙπΜΙΕΠ Οβνῃ- 
ας, να]σαιῖς ΓαΠπεπϊεΙη μέν λαμπάδω» 
ὥς ------ ἵπ δελοί, αἱ ν. 346. ἴάεπι Ἠ]απι 
Ῥόβπο πιειπ]η] Ῥτο νπ]ραϊο µε λομπάώδοες 
Τρῆ Ῥοΐα8, απ πο αἰιά μπε, /αεε [πθ- 
ταητ νεὶ {αππῤακο οοπῖεηιϊ: ὸ) λαμπώδα 8 
δατάα τεϊΠιπεπάσπι Ζεπαβίο Οµπι. ν, Ρτοτν 
34. ὃς Πίορεπίαπο Οεπτ. ντι, Ῥτου. 15 

Ίο Καὶ οὕτω συέβ,] Ἐενοσνῖ, 38 
Δ{πρίι εἰθσεταῖ , οἴη πε ειπο]επιαξῖθ τεῖεζίς 

Ἡ πο. 
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εἰ καὶ παάντεο οἴπωλοντο) λεν ποροιµίω ἐπὶ Ἔ ἄρδην ἁσπλυμβων, Οὐδὲ πυνφέθ» 
ἐσώθη. 

9 » 3 ” ἍΑλως. Πυρσὲς ἐν ἡ λωμπὸς», ἰωώ οἰνωτείνωόιν ἐν γω] σιµεῖον ἃ χβῆναι- 
πελεμεῖν. 

Τ. Ἐπεὶ δ' ἀφειδη πορσὸς] Πεν «ὀρεθήναι τὴ) σαλση/γω σθ)ὲ τὸ πολέµες λαμ- 
” » - / 9 β ε Β ο πᾶσιν ἐχρῶντο, σιµείῳ ὦ κατοαμξασθε µαχήο, ὧς ἔφερον δύο ἱερεῖς "Αρεθ-. ἐξ ὀμα- 

πέρων ὤπες Ὅ «σρφτόυµάτων» ὃς καὶ µένής αθώς ἐν µαχαις εἴων" ὅθεν καὶ κα 
στεροιµίο ἐπὶ Ἔ ἄθ)ην Ἀσελλημλμων λεγομδίη» Οὐδὲ πυρβἐρΘ. ἐσώθη. ὕθερον δὲ σθὲς 
τὰς Ἰπολμὴο πολέµως 1 Τυρσηνοὶ τω σάλσι[γω 6Όρον, ὅλεν καὶ Τυςσηνμοὶ σάλσαγξ- 
πέκλητη. 

Πυρσὸς, ὡς Τυεσνικὴο] Αν ἃ μερα 
σπ[γε Χρωμλων. 

λως ὡς Ἔ Τυρσηικῶν γεγωνότερν τῇ σέλ» 

1980 ΤἹ Άγθλαν ] Τώ ἀγθίω ἔνανλον πὸ ἥμερον. 
149Ο Σιυὔψαν, ἀφρῶ | Λείπει ὁ αρ. καὶ ἅλως. σιωῖψαν μαχίὼ ὡς κάσί»ι 

ποὶς ἠλμειάδας αφρῷ «λ[οροχοι, καὶ πίω ἀγρλαν γίνω Όχγοντες" ἐπὶ ὸ ἩἙ κάπρων 
οἱμφότεροι ληήἠέον. τὸ τε Ἀήγοντε, καὶ τὸ λ[άδροχοι Ἰψειάδας. 

1591 Ἡμσω δὲ λόγχαιο | Ανῃ ὃ ὤρμων, ὼστὸ ὃ ἀἴθσω. 
8 

ἀπιθγρο]αία οοπάηχῖ. Ἠ[ο νπ]ραία Ῥτοῇαπε 
Ἱπ Τὰ, αποπϊδ: «Ἀληρίας, Ίοτο Οοᾶῖερ 
ἀετῖναια Ρ]είαηπε ἰάεάεται Γεηιεπι]α Ροβ 
Ὑοςσθίῃ ὠκίδυνου, ἅμα δὲ τῷ ῥιφθῖναι τὰς 

λαμιπώδας σννέθαλλον τὴν µιώχην αἱ σρατιαέ, 
Φλεσώζοντο δὲ οἱ πυΓφύροι, ὡς ἱεροιὶ τῇ Άρεως, εἰ 
ϱ) πώντες οἱ ἄλλοι ὠπώλοντο" ὁφεν παροιµιία. 
ἀπὶ τῶν ἄρδην ιπολλυμιένων σρατευμότων " 1Π 

119 ππαπ][ε[α {5 Ῥτοάππι Ἱπτοτροίαίοτί νθ: 
ηΠρῖα, νοσεπῃ Ῥοβγεπιααι τ]αἶσι]θ. Ῥαπίο 
3υῖο αἆ πώντες Γππγα, [ΑΙΤΕΙΑ, αθ Πε]επιῖς 
οἱ ἄλλοι" πώντες [πηῖ οΊΠΕΣ γοἰϊσαί: εο]]θ» 
Φῖτ εχεπιρ]οτιιη αβαίπ Οἰαηᾶ, «4ὀγεμ. 
Ἅπ[α, Ο0Γ χΧ, Ῥ. 355. 2956. δ8εᾷ μπε 
αἀθἴαπεπια πμΙ απάσπι Βαγπεβὲ νιάεπ- 
της Ῥοιίμς, ΟΠδΙη Ογαςαῖ Ογαπηπαιϊσϊ. Ἠ[α 
Ίαπάεπα ]οςιφ νίάειατ «ἀαπάις δεΠο]ῖο, 
αιιοᾷ, νη]ραίτο ἀδθιθτῃς. Ῥιθερει Λας. 
οΌοά. Ἔσι ὃ) ἀφείδη πεμσὸς ὧς μις 
Ἡρὸ γὰρ τῆς εὐρέσεως τῆς Σώλπιγγος ἐν π1 
µάχαις, κὠν τοῖς μιοιομώχοις δὲν ( πὶῃ Ι8ιεῖ 
αε, Ιοπροπάιπι {[Α]6ΙΠ μιονοµαλίοι") 3ν 
µίσῳ Τις λάμπώδω κοιοµιέτην Ἐβῥιπτε, σημεῖον 
τῇ κατάρζασθαι τῆς μιώχης" τούτῳ οὖν τῷ ση: 
µείῳ ὤντι σώλπιγγος κὠπὲ τὸν περὶ ᾿Βτεοκλέα 
Χρέρον ἐχρῶντο, ΟΟΙΤΙΡΕΠΟΠΙΙ κωτὸ τὸν π. ν 
Ὑεις αιοὰ ρταρίυ]ετῖα, κὠτὶ τῷ π. Ῥ. 

1395 

Ἀοβόνων ἐχρῶντο, Ὁηοὰ 6 Ῥεχοσα. Οοάςρ 
Αάπρίις ενι]ρανίτ, δεΠμο]ίοα ἵπ ππἉτρΙηθ 
Ἰεσεῦατιτ Ἰ1μειάεπῇς (9θάΙεῖ αἴηπε Πΐπς 
ΡΙοςἷέ επιεπάασίας, Ἡ 

ΖΙ Τυρσηνοὶ τὴ» σάλπιγγω εἶροι] Ῥιπείετ 
απ», οχ 1,εἷά. Μ{. ἵπ πιε]μ5 πημ:αἴα, ἴπ. 
Γ6γίιῃ Ῥει]ο Απίο ἐν µιώλοιο, Πίο νρο νὲς. 
πηπ[α(ηπα ἵπ Τορσηνοί, Πια]σα παπα 
θε] Ἱπιρεαίεπι ο ποππῖρις οπίς {οτε πηα]- 
ει, ΊΤονρσηνὸς πὶν σάλπιγγω εὖρν ΠΠΕΠΙΟΓ 
Ααι/απίαπι ΣδοπϊρΏΠο Ἡ, Ῥ 158, Τορη.. 
νὼ σάλπιγγα «εὑρῖν πρῶτο. ἍΓΠὴΡΙΠΗΜΑ. 
Ἐαδ. αειχχιν, Τγγγήεπας ΠΗεγοὴν Ἐν 
ἑωῤαηι ῥγίμιης ἐὀπνεπέξ. Ἱηψεπῖ µβ]οτία 
ευπι οἰνίοις Πε οοπηπιππ]σαία: Τγγγηεπές: 
Ῥ]ετίαπε (Πρμεπητ: γνἱά, Δζωποκεγ αἁ 
Ογσία δι 17[ΠΕΙΙπρ. αἲ Π{οᾶογ. οδἱο. ο» 
Ῥ. 369. 8ενο 9ποφιε τεσεηιῖοπί σε]εῦτεδ- 
θταπῖ αἱ πωρὸ τοῖς Τοῤῥηνοῖς ἐργασίαι, Φιλον- 
τέχγων ἔντων τῶν . Τυῤῥηνᾶν, «48Πεη. ΧΥ» Ῥ. 
Ζοο. Ο. ΟΥ Μΐας 8ριὰ ΕΠΙΠΔΕΙ 1, Ῥ. 28, 
Ὁ. Τνρσπὴ δὲ κρατεῖ χρυσότυπος Φιάλη, Καὶ. 
πᾶς χαλκὸς» ὅτις κοσμεῖ δόμµιον ἔν τω χρείοες 
Μ]τιο Ότενο 5αιο]ίοπ Πΐ9 [ρίθξεήπι» αποά 
σο]]αιο δελοί. ἵπ δοβµ, Α]. , 1, {8εῖ]θ: 
Ροϊτεπῖς τθ[ΗΗ, 
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1393 Εἰ δ' Σωμ’ «ὐσεραὸν ] Εὶ δὲ ἴδη ὁ ἔπαθ- τὸ πείσωπον ὃ ὅλω ισεράνω 
αἳ ἀσπίδθ». ὀκίνει τω λὀγχίω. ὄμμα δὲ Φησὶν Ὢστ μέρες τὸ πείσωπον. 

1903 ο 1ὲ ὃ ὄωμ' «ὔσσερα,ὸν ] Εἰ ἴδοι ἔπρθ-, εἰ αἰσθηδεί ς] ἑτέρα πε ὄμμο 
32 ὠσερονωτεῖνων Ὡ ειφερείας 1 ὅσα ἐν τῷ κοτασκοπεῖν ἀπεῖνον αἰνωτείναντοι 

2» καὶ ἀκοντζοντο, όἵ έως ἠκόντιζε κατ αὐτᾶ, βιλέμμο» 13 8 ἐπεῖνον αἴοδη- 

2 εντ 3 [εολής καταδόναι σέολαδεῖν κατὸ ὁ εέματθ» τρώσαως καιρλαν ποιῄσις- 

5» δω πμ) βολών κατοὸ ὦ σόματο» ὠκρνίσσας . εἴπο κοὶ «ὁττεισελδσι, Ἡ ὀέλδτι 
9” τὸ σένα αὐτᾶ τὸ δέρυ. 

1305 22 ΑΝ᾿ 4 σριόγον] Δια ἆ Φησίν» ἅμα καὶ ἔθεωρεν ἄἈήλες» κοὺ 
ον ποὺ δόρατα 73 ἐγκρύήοντες ταῖς. ἀασίσι. 

1905, ᾽Λαπίδων κεγχεώµασιν | Κεγχεώμασι, ποῖς ὅπατς» σος ἐομευίαις κέγ- 
Κεφ ἐν ή ὠστκάτω  ἳ ἀσπίδθ- ἀἀρεῖαι σοι εἰς ςενὸν ἔληγον ἐν τη ἐπιφα- 
αεία ὕω οἱ Φίεοντες ποὺς ἄατίδας αὐτοὶ μὲν 2 (δὲ ) εκείνων τὲς ὠλ]ιαάλὰς ὁ ὁράεν, 

μὺ ὀρῶντο () ὁπ' αὐτῶν. Ἱ 
Κεγκρώµασι ] Κέγχρον καλᾶσι πὲν 15 σελ τί ἴτυν δ ἀασίδ(θ- κόσμον" μικροὶ 

δὲ ἆλοι εἰσθν, οἳ ἐκ χρισξ Φάνοντει. Ἰνὲς δὲ µικρὸς ὅπας «ελ τί ἴτων, ὃν ὧν 

ἐθεῶντο τὰς ἐναντες. 
ον ΄Άργον | Ὡς μὴ δύναοθτη τεᾶσι. 
1208 Ὀρίωδαν ] 16 Ἡ µεταφοσθὶ Ἀπὸ  Φξιφερθς, το δεδοικνῖω σείει τω 

ἐρὸὶν οι τῆς, 

1999 ᾖ Ἐπεοκλέης δὲ κ. τ. λ.]. Ἐν Ὦ τῷ πελω, ἐν ᾧὦ ἐμονομάίχεν» πεφυ- 
κὀτ(- πεῖρη , 
πλ]  ποδὺς κινῶν 
Πολυνείκής ἔτέωσεν. Ἱ 

κ»ὸ ἐμπεότζοντο» Ἐποκλέα. τᾶπεν βελόμ]μθ. ὀκδαλεῖν» ἔπειροἴτο 

ὅδεν καὶ λαθων ἐξήγαγε  ἁασίδθ- Ἡ πόδω, ὃν ἰδῶν ὅ-9ὺς 

Μετοψαίρων | 77 ἡάρλνόν μεταςρ. Φων τῷ πεδὶ κατα τὸ λεληθὴς, οἶονεὶ ) ο ομ- 
σύρων. Ἆπο ὅ ψῶ, ἕ Ωλαγωγν ἐσι τὸ ψαύω» καὶ οἱ ναῦτῳ φψαίρεν Φασὶ τὸ ἄρ- 
μλιον, ὅταν μὴ πολὺς ἄνεμθ» πνέη, ἆλλα µένον ψαύη. 

140ο Ἵρνες ὠσέδρομο 1 75 Μεταφερικῶς τὸ ἔχι(θ». «ὔσόδρομκον δὲ, ἔξω ο 

δεδρφµηκές. 

0 περ ἐκεῖνον :αἰσθηθέντα ] δοτΙθεπά πα 
ν]ΙὰθίΙτ: πρὶν ἐκενον αἱσθηθέτα τῇ βολῆς 
(ΜΗ. βελής) μεταδοῦναι Ραυ]ο Ρο κε: 
φίαν - -βΗλὰν ἵη καιρίαν βορ πιιτα 

2Η ἀεπίηπε τότο ὃν 1 αὐτᾶ τὸ ὃόμν. Πα 
τα ἀἱρηα που [μαῖ, απαθ ουταήης εχἰ- 
ΕαΌΙΙΤ. 

Τ3 Ἐγκρύπτοϊε ] Ῥοβίαπι Ῥτο ἐγκρύπτου- 
πας, 

σᾳ ΔΟ] Ἱπιειετεπάππι νιάεδαίατ: ολ - 
απο Ροῖϊ α ᾖζζηρέο. Ῥτοίεδειη, 

Τ5 Περὶ τὴν τν ] Εκ Απρ. 0ο, τεεερῖ, 
Ρίο γη]ραία ἐπὶ τὴν ὁ, 

1405 

76 Ἡ μιταφοὰ ] ΆΑ]επο Ίοςο Ιεσερα:- 
τας τη Ας. 0ο4. [εαπεπία: ἐρῥαδεν, µνετα- 
Φορε ἀπὸ τῆς ὀβῥοπυγοῦ οσεριερῶς" οπῇ νο- 
6ΕΠΠ ὁῤῥοπυγοῦ: 3 οὐρω ΟΠ 24 Γορίηπα 
{οτίαη ὁῤῥοπύγιο" υἱὰ. «ἀπιπιοπίις ἵπ ᾽Αέῤω- 
δν, 

77 Μετοκυῶν ] ΜΙ Λας. Ποᾶ μεταναέ» 
βω». μιεταφέρων αὐτὸν τῷ ποδὲ κατὰ τὸ λεληθος, 
τεφια μαθει επάθπα, πῇᾷ οποὰ, ὅτων μὴ 
πολυς ὁ ἄτεμιος ποήῃ, 

18 Μεταφορικῶς Ἱ Αις.. σα, περιβραςι- 
κᾶς' Νεπίτηπι πιε]ρο: έχσες Ωπἰάεπι κ6- 
πυβα ΡοπίΙς μεταφορικῶς» ἴθὰ Πίο Ροιῖις 

Το μι: 
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1409 Πληγίὼ σιδέρω] ἸΤόπον δυνωπὶν ληγήναι. 

ος δα ατα 

3 ” 

Ἐἰσπδων] ᾿Ιδων ἃ πόδα «εὺς πὸ Ὡλέοσεσθηι ἐσπτήδειον», ὃ ἐθίν ἠντεεπισμένον τὴ 
σκέλ(Θ: πρὸς πὸ τρωθήναι ἰδών. 

1404 Ἐπηλάλαξε | Ἠχησεν, 
1ο 1 Μέχθω] Ἐν δὲ τᾷδε τῷ µόχθω, τῇ ὃ ἔργμ " αξιχαρεα κα) ΑἱΦ- 

τριεῖ. Ἡ ἐν εξλε τς μίνθν 4ρὲ ντ) ωμό μμζνβ ολο” τὸ ὁ κκ. 
σ ὀδύνη, γυμνὸν ὃ ὤμον ἐκείνε ἰδὼν' σε ἃ ὤμα καὶ πο οἵρνα νοεῖ γομνάμδμα. { 

149οό ., Ὁ σείοθε τρωθεὶς «έρω Πολυνεκες βία] Τῆ βίᾳ Ὦ Πολυνείκες, αν]ε 

ο ρ ο ο ο) ερ Α. 
κ)] ὃν, τ΄ 5ερνων η είς ν Ἡ 

δ, 19 ὑπὲρ αὃ βίως Ὦ Πολυνείκες τρωθεί, Δήγκε τι) λόγχίω πο φερνῳ» οἰν]λ- 
εἰς ποὺ «ἔρνο. 

1497 Λόγχίω] Δόγχίω νιῶ πὸ ξἰφ(Θ:, σµίηθες δὲ τῶπο ποῖς τροιγικοῖς. 
1408 Απὸ ὃ ἔθραυσ ] Εἰς πο οὐ ὃ! [βιαίως πὸ δόρυ. καθὔκενν ἀπεκλαοδη 

δὲ. τὸ δόρυ μὲ δυνηθὲν περσσι ἃ 9ώρακα. 
1499 ., Ἐπὶ σκλ(Θ» παλι] ὙΤμτιν εἰ τάπίσω ππέλιν τὸ σκἐλ(θ» ἀνῆκε, καὶ 

» ὑπανεχώμει. πὸ δὲ- πάλιν» ἄν] ὃ εἰς τἀπίσω, χωρᾶν. ἐπὶ σκέλ(θ- λέγω πὸ ὄππσω 
” Ν ῃ ω , λ . « 

5» χωρᾶν, μή δέντο πος πολεινοι πο νᾶτω, Όμοιον πο» --- ὃ Ὀλίγον γίκυ 
50 γνὸς ἀμείων. τᾶτο δὲ ἐν ταῖς ιαυµαλίαις Πρύμναν κρεεοῦτῃ Φασὶν οἱ συ[γρον- 

- ”.3 

92 Φειφ. 
1499 [ Ἐπὶ σέλ(θ» παλι ΣΥωρῖ] Πωροὶ πίδω [βανει, αν] ἃ πλησίον ακθτ 

λαθεῖ, ἐπὶ πίδω δὲ ἀναχωρεῖ, αν] ὃ, εἰς τεπίσω ἀνατρέχει, 
141ο 3. Μάρµαρον. πέτρο |. Εἰ(Θ λίὸν τὸ μάρμαρο» εἰπῶν ἓν πέτρον τὸ- 

(6, ἀποδίδωσι καὶ τὸ εἴδθ»., µάρµαρον. 
"ψιι Ἐξ ἴσα δ Ἴδρης] Αγωγὺν τοῖς ἀκροαπαῖς ». τὸ ἴσν Ὑστφεῖκα ἳ τυχη 

ἑκατέρω Ἔ οἰγωνζομ]κων. 
1419 Κάµακθ- ] Δέγχης. καῶχρηςικῶς τὸτο" κάμαξ ὸ εὖ(θ» ἀκονῖν. 
Τ ̓ Αμϕον χεῖ απεσερημδίοιν ] ̓Αμϕοτέων αἰπεσερήαλίων καποὶ τω χεῖρο.. ὅμοιω 

τῷ, ποῖον σε ἔπίθ. Φιγεν ἔρκ(θ ὀδόντων. 
{415 Πολι) πισογμὸν ἀμφιξάντ εἶχον. µάχκε] ᾿Αμϕοτεοις πιῖο ποσὶ άντες- 

χοὺ φέτος πολλία) πιραχίὰ ὀπίνειω πρὸς ἑαωτὲς ὀρμηθέντεο ἐ[2ὺο οἰλήλων. 

Μετωννμιικῶς, ἄῑτι τῶτοδόσ, ΓΟΥ{Θ ΟΠ15 περιφρα- 
Φικῶς Ῥο[ψ]τ, Ἱππσεπάα ΟΘΠ[ΕΗ5 ἰάμης κῶλον, 

ζ0 Περιχαρεω ] Ῥοβτηπι εχ 1μεῖὰ. Μ/ ΄ 

8ο 'Τπὲρ] δετ.Ὀεπάιπι, ὑπὸ τῆς [βίας 
π, Π. σρω»είς, 

8 Βιαίως] Ἐε[ιπίαπ εκ Απο (οἆ. 
Ὅτο βίν ὡς. εππάεπι ππεπόαπι Πας ϱ 
(εοδιωέμαρ νετία «4ἄγ ΠΗεγίησα ΟὺΙ. ο, 
11» Ῥ. 17. Ὑοσεῃ Φώραμα: [εηπεδαπιπς 
Ἱπ ΜΠ. ὦκρ' (1ὰ ΕΠ ἄκρον) δόρυ, τὸ ἑαυτᾶ 
δόρυ ἀπέκλασε κ τ. λ, ανας τειμῶῖ  Ρ4. 
πβρηιοβη «Αηρίηςν 

14ιό 

81 ᾿Ολίγον Υ. γ. ὦ:] Ησπεν. ΠΠ. Δ. 

546. «Εωβαἡίιδ: τὸ οὕτως ὤναποδ.ζειν 

᾿Επὶ σκέλος θωρεν Ἡ ὤνάγεν, εἶπον οἱ μοε»ὶ 

αὐτὸν, ἤγου: ὀρένα ὀπίσω χθρῦ. ὉΌμοῦ Πίο 

{εοιίτητ Πρόμναν χρούισβθαι ἀπΑΜΠΗ᾽ Ἡ]αβτα” 

τιος νΙΠ Αοδἱ, ποῖῖ 4 Τήπεγά. Ῥ. 36ν 

στ. οἶιαι]». δτ Εωά/ωπο ἵη Ὑατ Πεᾶ: αἲ 

Ῥ. σ15. 5δ νεπηϊαη Εωέρίάς Ταυία» 

οπαπι Ίπ «2Η4γοπιάεΠαε Νο 11:10, ΠΙΠΠδ: 

Ἱπιθ]]εξίααι ον. 6Πγέβίαπο, απ, ΕΠεἰπ» - 

βις εχρ]ἰει ο Αργά), Ῥ. 99. 
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Τ416 ., Θιοσαλὸν σέφισµα] Α΄γεπι, ὅταν πο; Ίνς ἑαυπὲν εἶναι αοθεᾶ, ὂ.ᾳς 

/ - 
- ἰθυρὸν» ἡ 53 ὅτι Ὡλέσιονο καὶ πο ἑαυτὸν πΙωχόν. 

13 

Τὸ Οεοσαλὸν ] 33 Παροιμίω, Τὸ Θεασαλὺν σόφισµα" τα Πετω δὲ ἐπὶ ορη- 
Ἀογίζεθι καὶ αἰπιτῶν, πεικίλοι 1 το ἤνη οἱ Θεοσαλοὶ, καὶ αὐκ. ὀρεὶ τίω γι” 
μµίω. Ἀ]αδοίναι δὲ τίω παρομιαν ἐντάδεν. ὃς Διοήμῳ τῷ Θιασαλῷ κατέναι 
μέλλον λέγιεν ἐξέπεσεν, ἐπιτηρῖν μὶ λάθωσιν αὐτὸν οἱ ἐναρίοι μεῖζον ὃν ὄνξώ- 
μνοι, ασόὔδων ἄν ἀμείνες «ὐπγερξαλέοθαι», ἓ) καθ’ ἑκατόμξης ἄνδρῶν ψνξατο 56 κα- 
πιξασίῳ ᾽Απέλλωνι" ὃὃ κατελΣὼν ὃ) εἰς θυσίων ἄνθρωπες ἐλογίσιπο μὴ πρέπεν 9εῶς 
μὴ δ' ἄλλως όναγὲς εἶναι, καὶ ὐπτερέθεῖο τᾶτο δὲ ἑκαςε ἔτες δν τὰς Θεοσαλὺς 

Φασὶ, τὶὼ θυσαν ὑπιφναμλε. 9 ὁ ὧν Εὐραπίδης ἐπὶ τῷ ὃ Πολυνείκίω σεφισέ- 
µλνον, τὸ Θεασωλὸν παρέλαδε σέφισμα. λειδορεῖ δὲ Θεοσαλὲς ὁ Εὐαπίδης, 

81 ντα π. κ. πο] ΜΙ. ἡ εἶαι π κ, 
Φοιες 

84 Παρομία τ. Θ. σ.] Ῥταεβχα [πο 
γυ]σαιῖς εχ ΑπΦΑ. ζοά. Άοο ϱποῖθ δεο- 
Ίο Πποετίας [οπήρτηπι εχιἸθεητε » αἴδπι 
Σετεῦαϊυτ ἵπ Εάά. 

85 Διοτίμω ] ΤΠεβα]ας 1]ε νοσαίι γα. 
μα ἁριἀ διζάαηι Ἱη Θεοσαλῶ» σόφισµιαν 
αιά {πα ἀε[οῖρῃ 6 Ἰμεχ. Ῥαι[απίαε; απ]ας 
Ρδτίειι Πιο {ρεξζαυτεπι {ετνανίε Εωβαή, 
Ἱπ Ἡ. Β, Ρ- 550. Ἱιδρίητ αρπᾶ Ζεποῦ. 
6επε. 1Υ, Ρτου. 5ο. διὰ τὸ τῷ Θε]αλῷ 
λόγιον ἐκπεσεῦ" πδΙ πΟπεΠ τεἰἠιιοπό πω ατ-- 
Όπτοτ.. οποά εχεῖαϊτ: δω τὸ Αρωτο τῷ Θετ- 
ταλῷ λ. ε. Υ6ὶ, Διρτίμω τῷ Θ. α1αε [Π- 
Πρίοιο Πρπαῖα Έα Βωγπιάππο Ίπ Ίογε 
Ἐπίσεται. Ρ. 331.- 

86 Εὐξώμεοι] δίο τεᾶε {επριππι Ἱπ 
Απς (οὰ ὃς α ΒαάΥΛΕβο νιήβαϊυπι, Ρτο 
αὐρώμιειον. 

67 Καθ ἑκατόμβης ἀγδρῶν ἠύξωτο] Ποπ: 
πω Υον{! ΠεεδβοΆδεῃ: Ζεποδιμς: ἑκατόω- 
Αην ἀνδιῶν ἠὐξωτο Φυσίων" αϊηπε Ίια {ετο 
ῥΡαι/απίας Εωβα,  Όταεσαξ ΤΟΙΠΙΗ:38 
νῖπι ποη Ιπίεί]σειπ, Δαγπεβι Ώποετθ 
[ορια οοππιρῖς ἵπ' κὠθ ἑκατόμβης ᾱ. ἂν 
εἴτοτεπι «Βαγπεβί Ἱοροια Α416/. ὃς 
ίπρ. οοτη]ρῖτ {αα. Κιενας αὰ 4γέΙορή 
Ἐρπῖι ν 657, ποῖ ἀοξῖε µαπο Π]αππῖσαε 
Ἰοᾳπεπά1 Ίθ:πΊαπ1, ἃ (σ/ᾳαῤοπο ἵαπιθῃ αἲ 
ευπιάξαι Ιοεπ Ίαπι εχρ]Ιειίαα» οῖ Θαπι 
ἀεπι αἆ Ῥογβωπα αἴ Ίσεται ρ 172. εοπΕ. 
1. Η αὐ Γιοαπὲ Τήποῃ. ᾷ. 7. ρ 11. 
Ίπ Ὠδο Ίπερε [η Ἰοεμιίοπε Ῥεεσαττη : 
ιά «πάτ, οφ λά Ρτουςτὸο, Υπιίς, 

Πιλ- 

Άρρεπά. 11» 89. έοξεπ. νι, 55.- πδί 
- Ἡ) κ . αποά Ἰθβίεατ, Μηδὲν κατὰ βοὸς εὖξῃ ] Μ 

πώτω ἐπιτρέει ταῖς εὐχαῖ' βεπτεςτ Πα 
επιεπάατίπις Μὴ ἀεὶ κατὰ βοὺς εὔξη" ποὲ 
/ΕΠΙΡΕΥ Ύοία εοποίρεγε: Βπι]Ιπια Τεταπῖυς 
ἀῑξία: Αὐτός τι νῦν δρῶ»,. εἶτω τοὺς «}εοὺς κών- 
Ἆει" ὃς, Σον Αθηνῷ ) χεῖρω κέτεις ὀμίάα Σ΄ 
ΜΗ πώντω χατα βοὺς εὔξη" 0ππε Ῥεινετ/ς 
{ο]εΙιαθα: 1ο. Ῥγίαειη αὰ Ἐναπᾳα. Μα1ἱῇο 
να 7. {στθεπάππι τα, κὠταβοῶ»' Ἡτ Πα 
μα Γεμ[α : οπΙπίπο εἰῶηιεπε ΠΕ 
2εεβγε. 

88 Κωταιβασίῳ 'Απόλωνε] Ώοε ΑΡρο)Ιπδ- 
Καταιβώτῃ πιπ]ία ἀἱερπιαπαί σαρ. ατ. Τος- 
νὶς Επ]ρεταί, ΟεἸεδεττ, Δι Ππάππο Πιαϊε- 
Πεπι Ῥτοευιήτ Βαγπεβωσι απὶ, ποτε Γπο", 
οἰαποπίαπι πῖο., 1π Ἴσοιπι να!ίσαιαα Ιεδεῖοηῖς 
καταιβίῳ» [αοβῖπετατ κωταιβάτη" Βαγπε-- 
μη «Ε1ε/; Κἰπρωφμε [εοπΙπιΗΓ: κατα- 
βασίω ]ερερατιτ ἵπ Αππ. 0οά. Πτειαπι ἵπο 
τεπεεῖ. Κωτωβασίᾳ ρταεῦαῖτ εἴῖαπ, αποᾶ 
ΔΥΠΙάἨΠΙΗΠΙ ος ιαταῖτ, «Ζεποδίιγ. «Αροῖ- 
ο Καταιβώσεδ» Τατ ἀἶδις, Ώειι Ἐμβά-- 
σιος ὃς Εκεάσιθ-' ΡοΙ{οη. Λἠοά.ι , 966 --- 
Ἐκβασίῳ βωµιον Ύσσαν ᾿Απόλωνι" οπά [εο πίτας 
ΥετῃΙ5 εΧ ν. Ίτοφ οοπβᾶ5 Ῥοτεταῖ δε 
ὑποβολεμαῖας 1 ετὶ 

δρ Κατελθῶν ὃ εἰς υσίον ] ΏεεΠε 4παε» 
ἀσπι [π[ρίορς: αἲ ει [απι ἱπρ]επαππή ᾳπαθ: 
τε υΙταπτασ΄ Ζεποδήω ὃτ ὁωιοίσας {αὐπιπῖ” 
ἢταῦυπε 

ϱο "0 ὃν Εὐρπίδης Ἱ. δεαπευῆα πεηας αἲἲ' 
Σωγέρέάής τετοα Πβτατίης οπ[ετας ἵπ Αασ. 
6ο, ῥτορτετ ποπιεπ τερειιπη, Ῥοτια[Πᾶ: 
τε[ἠτπεπάμπι Πὶς: ἐπὶ τῷ το; Πολνιεῶῶμ. α--- 
Τα αθν, 



τ46 ο. κ Ὁσλα. α 

Πολο) γάρ εἶσν, αλ ἄπιπι 3 Θεαταλοῖς, 
φοὶ ᾽Λρλσσφαίνης ω Πλεέτῳ» 

"Εμπορθ- ἕκων ἐπ ΘεΠαλίας ολο πλείσων ἀνδιωποδιςῶν. 
Δ 

που 
σ / ω ν - ο { { 6 ν ᾿ . 

55 ὁ Ῥγτωρ» Εἶἰσι το Ἔ Θεταλῶν ἅσππι δµπε Φίσει καὶ αεὶ πᾶσιν ὠλβωποις, 

ὅπ δὲ καὶ Φαρµακίδες εἰσν αἱ Θε]αλαὶ, ᾿Αθαθοφάνης 33 Φησὶν ἐν Νεφίλαις., 
Γυναῖκα Φαρμακίδ εἰ πριάμ.(ϐ- Θεήαλίω. 

ἔχ, ὡς τροφεντίθ» δὲ ὃ Ἐπεκλέις ἐν Θεήαλίῳ, αλ ὧν 54 ἐν ἔνιτυγίῳ αἱποί 
πεπεηκότθ- αημω Θεταλὸν, ἐχ. ὡς Θεαλών ἔτω Ἰιτρωσκόντων» ἄλ ὡς δὲ 

ἁπατής νικωντων, 

ο Αλως. 

3) 
κίλοι τά ἤδη. λέγει ἓν, σοφίσµατι καὶ ἁπαάτη ἐχρῆσατο ὁ 

Σόφισμα λέγει τν αποτίω» περέσον οἳ Θε]αλοὶ αΆμεδίδοντοι ποι- 
Ἐτευκλής. ζωτνοήσας 

ο» Ὢ Ὦ συμ)οκῆς ἃ μλω Ὄριερὸν πεδα εἰς τεπίσω ανάγει, καὶ πρίσω (τα κοῖ - 
/ ΔΝ ΄ « 

ο λα) Ἡ γαςρὶς Φυλώτων, ὃ δὲ δεξὼν σέεδας καὶ ἐπικλίναι ἑαυτὸν, ὅτως 

2» ἔτρωσε λ/αμπαξ. ν 
417 Ὁμιλίᾳ χθιὸς] Ὡς εἰ ἔλεβυ 32 ἑταιρίᾳ καὶ ἔρωτπ ἡὉ πατελδΟ» ὑπε- 

µεινε σοφἰσκοθαῃ τί µάχίω. ἤρο 1 Πλέον Ἡ απωτρδθ»., Ἅἱ τὸ εἰθοθι ἄς- 
εχει. απνὲς δὲ ὁμιλεῖν, ἄντ ᾧ συμμαχεν. "Όμηκο», 

Καὶ μδὸ τοόσι ἐγὼ µεοµίλεον ὁκ Πύλο ἐλθών, 
ΔΝ 

κα 

. Ἶ, 
ὁμιλίω ἓν ἀντ 
ΙΡ, [ - 
ὕζόυρε τὸ συφισµω τᾶτο. 

κιῶ δὲ μ Τρωεασν ὁμιλεῖ. 

ἕ συμμαχία, βοήθεια: τετέι συμμαχῶν τῇ πατελδι, καὶ βοθῶν 

14156 Τ ἘΕξαλλαγεὶς] ᾽Απαλιαγείς, Ἀστοπὶς ᾧ συπδίω µαάχε-δι. 
1419 Λαὼν μδο εἰς τῶτπ-θεν αναφέρει] Τῶτο Φησὶν ὅτ, ἑάσας τὸ ἀντιαξοσώ- 

πως µάχειδι, ὀπίσω ἤνεγκε ἃ ρισερν πέδα, ἵνα Ὅλαγθ. 9 «ρεθείη» καὶ μὴ 
οὐνθισιμλιίω ἔχων τὸ ἀαπίδαο ὃ Πολυνείκες, κ τὰ πλόίραν αὐτὸν τβάση. 

Φίσαθαι ᾿Βτεοκλία, εο φιοά Γγαιᾶε «Ῥο]γκί- 
6η εΙγεΗΠΗΡΕΠΙΥΕΙ Γ1ζος1έ5. 

ΟΙ Θιοσαλοες] Τ, ΒΗ. αἆ δε]ο]ῖα Ίπ 
«ΑγέΠορΗ, ΡΙΗΕ. Ῥ. 1543.  ΑΌ Βαγίραε 
»» Ῥτο[εάπη ΠΡΙΤΟΓ: Πολλοί ᾿ εἶσεν (3νεὶ 
9» πάρισω, ΔΠί παῤσαν) ἀλλ᾽ ἄπισα Όεοσα 
ο» λῶν" 14ά0πε ρτορίης εἴἶαπι αεεθθῖι αἲ 
» ΡΑΓΟΕΙΙΙ8ΠΙ ππεΠΙΟΓΑΙΑΙΠ. ᾿ Θεοσολῶ» αἱ- 

τε ϱἸσαπε γεπῖς ἵπ πεηίεπι: γἱά, ΜΙ- 
{σθι]. ΟΡΙ. τχτ» Ῥ 1ο5. τού. δΕΠΑΠΗ5 
Ώο Ποτισίτητ ἵπ Λις 004. Πολλοὶ 3 εἰ- 
σὺ, ὦλλ' ἄσίσοι Θιοσαλεῖς" Ρέτρεταπι. ἵπ 
εοάεπι (0οὰ. ΜΙ. απ [ΠασΗεῖας γετίῖθ 
«ἀγἰβαρη. ϱ Ῥ]πιο 5οι Ρριπεῦεβαϊ πᾶσα 
Φλείσων. 

ϱ2 Ὁ ἹῬήτωῳ ] ΑάάῑάΙτ Ὀαγποβις ἐν Ὁ 

- 

Ι499 

λυνθιωκοῖςν ὃς Ἱπιερο]ανίε «ΊΏεποβήεπεα, 
ἔγαιπιο οἴταϊα ἵπ Λάαρ Τήε[αΙογιαΤ ϱ0Π8- 
πιεπίιγ: Πῖο τετ 9µάε ἀαθδηῖ Ἐάά. 
ΦασοΜοππα απΏαιπα ὃς “ΜΓ. Απρ. ΡῬαυ]ο 
ατει Ίβα ναἱσοριαγ ἵη ΟΙψηΙΗ. αν Ῥ 4. α. 

93 Φησιν ἐν Νεφίλαωις] 9. 747. Ψοεεθ 
ὦ νεφέλαις ριαεῦηῖτ ΑπΡ. 09 

ϱ4 Ἐν ἑωτυχίᾳ ] Απβ. Ο0οὰ ἐκ συτο- 
Κίας» ϱ6/µ: Πηυκ σχηµια Θετ]αλικὸν» ὸ οὐχ, 
ὡς Ύυ8ε να]ρα[ῖ6 πος. {ππῖ 4ΕΙΕΓΙΟΓΑ. 

05 Ἑταφία ] δἱο Λας (Οοἆ, Ρτο ὁμιλίᾳ, 
Εοηπιεγέ νετίιις Παπ Ίη ῆ. δ 3269. Η. Εν 
834. ΛΑ) 

ο6ό Εὐριθιώ] Άαρ. ΜΙ. εἱρθὸε, Γοηρί 
Ροιετῖτ : πλάγιος εὐμεθεὶς, ὁ µια ε τὴ 
ὠσπίδα τ. Π. Ὑοσύπῃ ΙΙΗΠΙΦΠΙ δεΠοΙΙ Ἴμες 
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1490 Πρόσω τοὶ αλα], Τὰ αθὶ τω λαγόν Φυλάσσων. 
1496 . Ἐσπυλοίε | Ἐσύλω» πο ὁσπλω οἰφῄρει αρὸ ποὺ ἐνδύματο, 4 

1497 Τὸν νοιῦ σεὺς αὐτὸ |. Πρὶ 5 ο μακρόν» ἡ σεὺς ἑαυτὸν. 
1497 ᾿Εκεῖσε δὲ | Οὐ σεὶς Ἔ νεκν ἔχων 3 νοιῦ, ἀλλ εἰς τὸ σπυλόίεν Ἡ 

Εολυνείκίω», ὤετο }ὸ αὐτὸν εἶναι νεκρὸν, 
1433 Κά ώρλσαν Ἱ Ουὑκ ἐχώθαπιν τί Ὀρχίω” ἡ σδν ἐσιφήνισαν. τὶς νκίωο 

ο 1184 Χο. Φόῦ, Φον κωκών σῶν] ἸΤωὲς Κρέων ἕνεκεν Ἔ σᾶν. κοικᾶν Οὐ- 

1441 Ῥοχδρόμιθ» ] Ὁ μᾶ βοᾷς κνὺ ἑτέρεο σζοκαλέμζωθ» εἰς βωήθειων: ηὁ 
ἐν τῇ βο1, ἤγαν ἐν τῷ πολέµω » τρέχων. 

1441 Ὑέρμ βωδόμθ» Πάρειμι ] Τελόδίω βοη3ος οὐδογέγονω" ἵ7 ἡ 
2 ἔξοδξθ» αὗτη γέγονου σόκ. εἰς Ἄ]άλυσιν μάχης. ἀλλ εἰ Ἴταν δ τελόυτᾶς, ” 

442 3 Προασιτνᾶσε ὃ ἐν μΜ. τ. Ἐ. ] Προασίή]ησε καὶ οἰνοκλοίσα ποὶ τέκνου. 
ὁκατερον ἂνα μέρο» Ε 

1443  ἹΤὸν πολὺ μµασῶν πένον] Ὃν οἱ μασ) αὐτῆς ἐπύνήσων ἀνωτρέφου- 
πε. 

1444 Αδελφή 9] Καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτῶν Αντόη ἡ ο Ὀμασίζιση ὁμὸ, η) 

ἡ ἡ συνᾶσα, οἴνασοι ὤνεκαλει θηλονότι αὐτὲς ἑκατερον οἶνο μέρ», τ 

Ἡ ο δμανίζεσ ] Διύπηρετεμδμη., πλήστοίζεσα. 
1445 Ὢ γηροθυσκώ μητρὸς | Λείπει τὸ» ταῦτοι λέγεσα, 

1446 Ί Στένων δ᾽ ἄπο] ΄Απὸ Ἡῷ οἔρνων δ «ενα γμὸν ἀναπέρφας δυσπαρτέν» 
σον, ὃν δυσκόλως ἄν πιο ἤνεγκε μὴ δῶκρυσας » ὔχεσε ὃ µητρῖς. τ 

ο ασά ᾿Ανεὶς | ᾿Αναπέμψας. 

Αυσλήον Δυσεκπυδίσον. 
1445 Ὑγραν χέρα ] Ὑψγρφν ὦπὸ ὃ νο γραφετο κοὴ λυγρον» τοι 

χαλεπ 
[449 Ἰ Φωνίωὼ μρ σὂκ αφῆκεν ] ̓Αϕηκε βίλΦ», νε 5 ἑπεμήε᾽ Φωνίω δὲ 

ἀφῆκεν, ον ὁ ἐξήνεγκεν. µέλίθ- δὲ ἀφηκεν στο Κιόσι ἄν] ὃ ἤχησε. 

κα ο σε σιμᾶναι ] Ὡς δηλῶν ὅτ ἀασαίζεσθε τία) µητεροι βκλεται- 

ἓ. ωπ σημήναι Φίλα ] Δια δακρύων ! ἅτως ὧςε δηλώσαῃ Ἀμθ εσυ σζοσφιλή. Ε, 

Ἰ455 Ἰ Εἶπε Πολνκίκης ταδε] Τὸὲ Πολυνείκης. Ὠεὸς τὸ Ιώ ἔἐτ ἔμπνες σύ 

νατῇῃε. Τ 
455 Τ δι. Ἁ ἐχθως ἐφνετ] ΦίλΦ” ὃὃ ὧν αν Ὦ Φνσως, ἐχθος 

ἔλνετο τῇ γνώµη. : 

1457 

{εαπεβαπτης ἵη ΜΓ. Τετές, τὸ σόφισμα ἕνω. τὴν λεγόωκως οοπηραξ οπὶ ἰαη γΙά ερ» 
λξ ὡς τὰς πόδας τιρέμσαι κ τὸ ἀριερὸν ες τας, 
πὸ ἔωπροσθεν θρων, ὧς εὔαι πλάγιον ο μὴ 97. Ἡ Έξοδος ] Απ. 624. οήδῥομνου ς, 
Αβλάστισθαι τὸ κοῖλα τῆς γασρον ἐξ ἐλωτίας βοηθός, ἔδεν καιρό», ὤλλως, ἡ  β 28, ο. αν δε. 

ἁαμιωος ὁ ἐδι πῶσαν τὴν λαγό Φυλετ]ον πει Ἅοπι]βίν Ἴαςο τθοερῖ. 



148 πα ας οτι ἅ 

Ἱ4ς7 1 Πόλιν θυμεμβίῖω κ. τ. λ. Ἰ. Καὶ πόλιν ἑογιζοαβίω κὠτ' ἐμξ συ νεῖνε 
ἵνα πύχω Ἡ γῆς Ὁὃ πατρµας γ ποσᾶπον, ἄγην κ τὸ ὤοφίναι ἐν αὐτῖ. 3 

14 :ὃ Ὡς πσόνδε δὴ τύχω] Ὁ νᾶς, ἵνα κἂν τῶτ πύχω, ὃ ὀκύβεοθ εἰς 
πίω ππετρδω. Ξ 

Ἰησο { Κεὶ δέµε; ἀπώλισω ] Καὶ εἰ τὲς δόµες Ὁ 205, ἂνλ τί τίω βασι- 
λεν», οἰπίδαλον. 

1469 Ἐννάρμοσν | Καλνίγον. 
1461 Τίδησι ὃ αὐτὸς] Ίάτο Αἱ μέσ ὃ ποιητής τος χεῖρας τὰς μητρὺς 

Ἐπιτισεὶς ποῖς ἑαυτς ὄχμασι, λέγε τὸ χατρετε. 
1462 Τ Σκότ(θ- | ΣκετΏ- τὸ θανάτη. 
1463 "Αθ λιον [βίον ] τί αθλίαν πποίὼ., ὔγαν ζωίω. 4 

1465 Ὑπερπιθήσισε ] Ὑπεροιλγήσισε» δεινοπος)ήσοσνο. 

1467 3 δεῖ σίδηρον ] ἼὌδησεν. ἐνέδαλε τὸ ἔφ(δ- | 
Ἐν δὲ πεῖσι Φιλτάτεις | Γραφετωῳ, σὺν τέκνοις δὲ Φιλτάσι. 3 Ὅμημο. δὲ 

Φνῶν, αὐτίῳ ἀγχόνη Ἀστελέσθτη » 

Ἀψαμλη Εβόχον αἰπυν ἆφ ὑψηλοῖο µελαθρ». 
1469 δνίξεν ] "Ανέδραμ)υ. 
147ο Ἰ Ἡμεῖς μδὸ, ὡς γικῶντα | Ῥελέμλωοι Ἰωὲς Ἀστεδεναι ταυτίω τὰὺ αἰπαῖε- 

κἰω, τὸ ὡς ἄν] τᾶ εἰς φασὶ, λέγντε» ἡμεῖε μδ εἰς  ἐμὸν δεασότίω- Φανόντα. ὁὶ 
σνγ/αάµη γε αὐποῖς, οὖν εἶδοσι τὸ ἀκρλδὺς Ἡ σνντάξεως» πὸ δὲ ἔρι ποῶπν' ἡμεῖς 
δν ἀνέξαμλω εἴε ἔραν λόγων» ὡς νικῶνπν ἃ ἐμὸν δεασόπίω. δὲον δὲ εἰπεῖν ὡς νικῷν» 
σεές µετεχίὼ ἔξννεγκεν. ρητω δὲ μα µόνο αρ πῖρ πεηταῖς, ἆλα κοὶ 
ἐν πῖς ρίσις Ἔ' λογοπιῶν. 

1479 Οἱ μὸρ παταξαι] Λείπει τὸ λέγονπς. 
1474 Ἰ Κάν τᾷδ ὠπιξλθ κ τλ.] Καὶ ἐν ὅσω τοῦτο ὑλμετο, ἴλαδεν 

ἑξελθᾶσι ἡ ᾿Αντγόη, ἵνω μὴ ποῖς πολεµίοις γνωοθεῖσα ληφθή. 
τα 475 1 Οἱ δ ες ἐπλ' ζοσον κ.τ.λ] Καὶ ἀμφότερο το µέρη εις ὅσλω ὤρ- 
µων, καλῶς δὲ κατα τινῶ τρόπον, «πέονοίᾳ Ίωι, ἐκάδητο Καδμη λαὺς ἐπὶ Ἔ ὅλων» 
αν) τό ἐν ἆσλοις, τετεον ἔνσωλίθ-' κοὺ εἰσεσύντε ἐξαίφνής «ξδελάθομδυ Ἡ ορωτὸν 
ὃ. Ἔ Αργείων» ἔπω ὄσλοις ἠσφαλισμήνον. τν ος) 

ΣΗϊοσον ] Ὢμμησαν.᾽ 

Προμήθίᾳ Ἱ. Προνοα καὶ λογισμῷ ἑκαδη]ο ὠπλισμήνοι. 

τι77 Κάφημν] 99 τὸ ἕξδο, «φόθελάξομδυ ᾿Αργεῖον εἰσπεσέντες ἐξαίφνής οκ” 
τὺν, ἔπω τάρχεσ πεφ;αγμένον μὴ ἐδες ἐκαρτέρησεν, ὑπεμεινεν. 

1479 Ἰ Κέδὺς ὑπ] Καὶ ἐδὶς ἀπαντῶν ἐπεμενο πὶῳ ὁρμίω ἡμᾶν. Τ υ 
1489 

98 Ὅμεμος) Οἡ ΑΔ, 171. Ὃ 
οο Τὸ ἑξίς' ] Ἠασο εταρὲ ἵπ οσα Οοάϊεῖς ένο, 

Σεἷά, Καὶ εσπεσόντεο ἑξαίφνης προλὰβομῳ 

τὸν ορωτὸν τῶν Αρ Μίω  οὔπῳ ὅπλοις ἠσφώλις" 
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1430 ρα ]Ἱ Ἔμεω. ξ Ἔβω] "Έβο, ἂνλ τά Φε, ἐπὶ ἐνεκῶτθ" 

5 Έβῥο δὲ, αν τᾶ ἐχετο, ἐπὶ ' α θαλελνθοτῷ». ι 
ἳ Αἷμα µνράον } Τλδσυν αἷμα. { 
1489 οἱ μὲν Δὺς] οἱ μὲν ᾿Ἀργεῖοι ἔφησαν τὸ εἴδωλον τᾶ Διός. 

οἱ μὲν Δρ τρόπαιο] Οἱ μὲν ὦφ ἡμῶν σύμθολον νίκης τᾶ Δὼς τὸ βιζ- 
πι ἴσισων τρόπον. 

1495 { "λλοι δὲ τες Φρόντις ΄ τ. λ.] 
Ἑ παίδων αὐτῆς ο η ἐνθώδε, ὧσε τες γόντος νεκρές, ἥγαν τι Ἰοκασίω μῇ 

"Αλοι ὃὲ μῦ Ἡ ᾿Λθόνης τὰς 2α- 

Φίλες οἰκ]ίσκόδιη οιώτίι) δηλονότε, κ. τᾶ Ῥρηνήσηι» κλανσηῃ. Ἑ 
1456 Νεκρὰς Φέρεσιν ] Τ) νεκρὲς σεὺς τὸ Φίλης σύναψον ὅτω" 

αὐτάς Θνόντος νεκρᾶς Φίλὲᾶς . ὥσε «οἱ 
Φέρωσε τὺς 

τωτέσνν ἐπεὶ ὁ Πολυνείκη κυὺ ὁ Ἔτεο- 
λλής Βωσιλείῳ Ίσεν Καδμείων, ο λαὴ σαν οεὐποῖς», ὥδε κοὴ ἡακθίκας νεκροὶ φί- 

Ἆοι εἰσίν. Ἱ 

Οἰκῖίση ] Ὥσε κλαῦση, έψαι. 
1487 ο Πόλει ὃ' ὠγῶνες ] Σ Ὁ πόλεμο» ὁ κατα τζω πόλιν πῇ μδὸ εἰς κα- 

0 λὸν ὀκθέθηνεν αύτη 

9 πάναρτον, νι τὰς τε 
/ 3”. 

ἐσωδη ὃ, σὲκ ἀνηρπαάσθη «πὸ πελεμίων ᾿ 
᾽Αλως. Οἱ ἀγῶνες ἐξέδησαν τῇ πόλε ὅστυ: 

πῇ δὲ εἰς 

χεῖς μὲν» ἐπεὶ ὀψίκησαν ᾿ ας δὲ, θόσ ἐσφώγησαρ οἱ (Βασιλεῖς. 
} Πόλει δ εγῶνες ] ᾽Αγῶνες δὲ τῇ πολει τήδες οἱ μὲν Φτυχέροτοι ὠπεέησαν ο 

ο) δὲ δνου Χέσετοι, ὅμοιον τῷ, 3 δύο σνόπελοι ὁ μὲν εἰς ἡθρνὸν άορυν σδκ ἔχει δὲ 
2άγδυνον ἔτι» ὁ ημαισμὸς» « δ άφ. ότέρα σρσώπ» εἰς. ἅτερον ἡ µεπεέζασις 247 
νετ, ἵνα δέήτει λαγιασμᾶ» αλ Χστὸ ὁλν εἰς µέρη, ταμτὸν δὲ τὸ ὅλον ποῖς µέ- 

ῥίσιν. 
1459 Οὐκ εἷς ἄκοας) Οὐκ ἄχριε ὠἀκοῆς ἐπ τα κ τἰὼ οἰκίαν, -ἤγὰν οὖν 

εἰκοῦ ἔτι Φοώσλομὸν τίω συμφορρῖν» αλλ ὄψει καὶ πείρα. 
1495 Πρὸς μελάθροις ] Ἐρὸ; μελοίθρων. 
 Σκοῖίαν αἰώνα τὸ αἰῶναω ἐπὶ 3ηλυκῦ .. ἄαπιερ καὶ οὗ Πρδάμῳ καὶ 

πσιν ἅλλοις «Όρητιι. ἤ τὸ σκοῖίαν Ὑρσεγικὸν νόει, ὡς ἃ κοχλέαν. Ἱ 
Λἰῶνα ] Ἅ«Ἠίον, ζωΐώ. 
14093 ού σζοκαλνΠομένα |. Αντιγόνη 4 τεαγῳδὲ, νιῶ» Φιν, ΦΕ)καλνήο- 

όν τας παρεα, δὲ σου Ὕμπννον «δα αιδῶ αἰναλφθόσῳ» ἑξομμῶ καὶ ἐκ- 
Ἔωκ. 

η νὰ γιὰ. Βερίεγα πὰ «4Ι04ρήΤομ. 
δ. 18:. 

ο ὉὍ πόλεων» ὁ κ. τ. π.] δίο Απρ. 
(ο 6 4ᾳσ΄ {εηπεήτία ποοεβογιπῖ πδαπε 
4 Άλας, ἵπ Ἐαά, Ἱεσεύαττ: ὁ κατὰ τὴν 
πό)! πόλεμιοςν οἵ -γῶνες ὀξξέβησων κ. τ, λ. 

3 Δύο σκόπελο] Κἰηρέων αἀῑεσεται Ἱπίς. 
παπι {ενί νεταπι Ἐκ. Οά κε; τη Οἱ 

ον «κόπελω, «ὁ ροὰν -οὐρωιὸν εὐρὺν ὑκάνάε, 

Μποχ σλμωτιομὸς 8 πιε τεοθρίιΠι » Ρια 
π. τιοώένος ΕΙ 

ος Ἐμωφδή οὖν Φισὶν ] Απο. Ο0ο4. 1ο. 

παπα Ίουυ. ᾿Αντυγόνη ὀδυρομιέεη Φισίν, Οὐ πο 
στ, πι. οὐδὲ τὴν πῄέπουσα, φαί» αιδῶ 

ἀνελαβοῦσα ς.: ἐξερμῶ κὸ ἀραβακκεύρ' Πίο αἲ 

ποπ]. τοιάαῖς ἀείποερ5 κ μμη 46- 
Ἰθυή. : 

ζ ι γ Ἱς ν 



1509 ΣαΣΧ ϱ Αα Α 
Α - α 

θμμχαζω ἠαθώπερ βάνχη ἰς' ἐν τὰς νεκρῖς 9 Ἀρπεῤιψοισ τὸ κρήδεµνον, κοὺ σο 
λίω μεθεῖσα τία) Ὁὁ ἐμῆς τρυφήςν σατίςη » ῶ, ὅτε ἐτρύφων καὶ Φολαιμόμην, ελα 

θαλόμίω " 5 ἀπαρχο:αι «ρῆνεν ταῖς νεκρεῖς »δ Ἁ τρυφῆς ὁ καρέ. 

"λλως. Ον σζοον υσῃοι η | Απρεπώς ον εἰσθίδληκε, ο η ' “αβιωος. τνε 9 

πελογε τῇ, εἰ μὴ τῷ θεώσέῳ» 

λως. ου σεεκαλυ ολη το Φα δρ δ 

ην 

θο ινών παροιῶς. βανικόν δὲ 
ἔπτν, ἐπεὶ µέχού Ἔ περειῶν εἶχε το λαο τειχών; 

Βοπνχωδεθ» | Ἐν Ἡ αἱ βδρευχαι κενή. 
1494 ο, ταρηδ(θ» | τα. Φαιδοςὶ Ὡ ποερειδίφν α” μμ ν πώ) ποερειοίνι 
1495 Τὸ ὠποὸ βλεφάρις] Ἡ ὑπὸ σεὺς «τὸ αἰδμλμα- - 
1496: Φοινικ) ΑΣ Ἱν 7 τὸν) πυῤῥόν: 

ἄν] ᾧινδετερε. ἔδει ὃ ὃν εἰπεῖν βλεφάραις Φοινικὸν ἐρύημαν, πινὲς δὲ, πω ὡᾧδο 

Ὀροεμκῶς δὲ εἶπε ὃ Φοδικν, νὰ 
ὃ «βλε- 

φαροις Φοίνιξιν ο ἰλυμλν ἥπερ ἐσιν ἔρύθημα σέθσωπε. 

1407 Αἰδομίμο ] Αν ὁ κὸὶ επταιδκμένη πὸ ἃ Ῥλεφάροις Φουιῤὰν ἐρύθημα δ 

πτερθενία ο) τὸν Φέρομα! βάκχο δεκέων | Παρόσον αἱ βάκχαι. κος. χο 

ῥόύκσιν» ν΄ Διονύση: δὲ βάκχη..' ἆλ.ὰ νεκρῶνε; δἵ 

1498: Σσολίδα ροκθκάνη, ιο ο. 
μενα τὸ σθη. ή ο Φε σὸ 

"Αήως.- τίω εμίοΣ ολη ατισηή ; τευθῖε ὀαθωλᾶσω, ἀλλὰ, Ἱ. Γπρυφῆς. 

Ἑδυτίω λέγει: «σθοηγήτείραιν πι νεκμῶν, 93 1493 Ἁγεμόνόίριά } 

κρόκής "φιλί. χολάρασε ο ἆξι γυμμνοὶ 
π Ἔτη 

5 "Αλως. 

ον Καταὶ- κους τὸ Φος. πώ ἔωμῶρ ἡθμομέμα κο) μα Ὀρήνων ποῖς 

93 εκροῖρ, 

22 

αρινόντες, - ἀκὸν ο ν 

(ὃ 

Αἱ αἲ] οὐ παλαιὶ ' προ, . ο κοὴ αθιῶντς. οἱ δὲ νέοι, αἲ αἱ, 

1503 Σα δ᾽ -” Ἡ. ἔθλε» μαλ, οὖν αὐτὸ μέγον ἄχοι φλας: πὸ τελ(» 

κο ολ) ἄχολ Φύναν ἐππελνήλων "3 δελθεσα, να } πώνπο οἶκον ἆ οἰλισεὺ 9” 

ος Ἅπαμα, ὀῥνὴ Ααβ. Απόώρομαι ων 

γαν τοῖς δεκροῖς " ο τᾶ τρφᾷν καβός” 

Ῥοβεήνν τΘΕΙΤΡΙ οωώσος Ρτουν]ραῦς ὢ ». 
πρυφὺς Ὠ καιρός, 

ό Εἰοβέβληκε ] Άπςσ. 0οά. ὠπρεπῶς εἰβε- 

ϐληκα» α) οὐ παρ ενικῶς. -Τύυι γ» ἀπολογίζε- 

παν Ρτο΄ ἀπολογεῖραι”: 9194. εωα 
Αιοζς Πίο ορΏις αὐδάταῖ.. στο το 

7 τὸν πυῤὸ Ἰ. Λιρ. Ὅοά. Τὸ. ποῤῥόνω - ᾱ, 
ὃ ε, σ. Φε, ὤντὶ τῇ οὐδέτορονι -Ἔδει ϱὸ εὐσεῦ 
πΏτο (3π τπὴ). ἈΒλεφώροις Φουμεοῦς ἐρθθμιαν 
Τυὲς δὲ οὐ ἐπὶ Βλιβάρα διά (ἄπιο μὴ 
τω ΙΗ 

8 Βλεφάροι Ἱ κ ηροπάνηι νίάσίατ βλι- 
φάμω νεὶ ἐπὶ βλιφάροι. ΑΙΡ. (οὰ. οὐδὲ ὑπ 

απα- 

αἰδεμιέ) τὰ ὑπὲρ τοῖς λερόρι (φορίκίον 1μθη, 

. προσώαν" 
ο" Αλλὼςς Κ. ». 1. πρώι "ὃς τεφυα ζοᾱ, 

Ῥναοθωήε Αιρ. π]Π αποά ἵπ 11ο [επριπιή 
ταύτην ἐξ. ἡγεμιούνσαν ὃ ἐξώρκεσαν. Όυαε 
Κιπρίας νηιραιῖ Πο αάϊεσετατ ΠΟ ΑΠΟ”: 
πἱτο Ἱεδτοιο: λέγε δὲ ἀντιερόφως, δτο. 1]]α. 
Ῥετύπεπτ α γεΠις 1δια 15125 αἴθις 
Ἠ]ησ Γαεταητ τε]αια. 
«:19 Ἑμλοῦντις ] δοήρια Ἰοδεῖο. Γοη[α νασα 
δαις Ψιλέντας »ὸ περσπῶντωι ο επ β6. 
ρώοταρ. σοπ{εππ. Ῥοιοείτ 'Τ]ριαει πὰ Ὦ})έου 
βήπομα γι 5]. | 

ΤΙ Δμλᾶσα |. Προελ»ἔσα ΜΠ, Αιρ. ε 
απά ραμ]ο [Ρο θϊω, , ψιλ. ο... 

ε. 



ΕΙΣ Τα Φον. ςΣΣαΑ Σ. Ισ 

ἁπώλεσε. αὲς δὲ ὄτως, ἡ σὴ ἔθλς, οὐκ ἁαὐτὸ µόνον γέγοε ΨΑλή Φιλοεσίς, ἆλὰ 
φόνθ» Φένω κεοιεῖσα. 

"Αλως. Τὸ τέλειου κρρνθεῖσω, οὖν σόκ ὤχθι Ψιλῖε Φφιλονεκίας ον ὁ ἡ 
ἔρας. ἆλια φύνΟ- ἐπὶ Φένω κρφνθεῖσαν 

15ού ον Τένω δὲ πεβσωδὸν | -. Θρηη]νὸ ουναχίώ. Ωδὸν., ἂν] 5 θηΐνον" 
.. τὸ δὲ, Τίνω 13 σσεὸς ἄνααρεσηἑον. τητές σον Ίνα πρῶτον φεοκεμένων νεκρᾶν 
το 9ρῇνον » ς σεὶς ἵνα τέτων. πεναγμὸν ἆ δακρύων» ὦ δέµΘ- δές». οἰναθοή- 

.. σω" ἡ τὸ σθρσωδὸν ἐξ ὀλοκλήρε θρίον νοητεον; οὔε Σσπολιιρυμένης δ σεὺς, 
5 ἃ πᾶτθ- ὁ λόγθ», 3 Ίέα Ὀρήνον ἄξιονν καὶ Τίνα 5αγμὸν σύμφωνον ἓ 
σεεκοιμένις συμφορᾶε., κφὺ τριών τέτων νεκρῶν 13 ανακαλέσώ «θσάδοντο 
φησὶ καὶ ὀρμόζοντο τοῖς νιῶ παθεσι; 

1505 βμσυπέλον ] -, Μεστείω, ἔσν 38 καὶ Φρίνθ- μασικός. Ὅμῳθ», ζ 
3 εἶσαν νι λὸ, 

Θ ήνων ἐξάρχκς » οἳ τε συνόεοσαν ἀῑοιδίω . 

--- ἵτα 

καὶ πο ἕξης. 
Μεσεπολον ] Θρηηζίώ. 

3 Στοναχίω] Στενω κθινόν κὺ οενάζω 5νάχω δὲ ποιητπκὸν, κοὺ πτνα)κζω, 
κοὺ ϱοναχέω» ὤς ἁστὸ ᾧ σέγω στνθ» ποιεκῶς, καὶ) σσνόεις στὸ φενοίζω » 5ε" 

να γμὸς ποινὲν στὸ ᾧ οοναχῶ, τον κ αοὖοὰ πορηταῖς. { 
1598 Σνυῃοία ] ΣνΓλυικ, μητέοφ λέγων μα) τέκνα. Ἱ6 σθιχαρη Ὁ ἔθμν" 

νύθ», ἥπς παντελῶς ᾧ Οἰδίπιδθ. Ἡ δοµον ὤλεσε. 

1511 Δνσξυνέτε ] Τῆς Σφιγεε 3 ἀσαφῖς ἐπεὶ πάση ., Γυσξύνετον ο πὸ αἴ- 
"γα » σολ) ξ Οἰδίσοδο» μον. ιδ 19 τἝτο συνετὲν ἐτῃ τᾶτο εἴρηκε τὸ μέλθ», 

πᾶσι μρ τοῖς ἅλλοις ἀσιφὲς, αὐτῷ δὲ μένω σιφὺ κ παζληβέν. νὰ δὲ, 
τὸ σεφές. 

161: ο, Ὅπ δυσξυνέτα ] Τί) ἓξ ἔξωρεν σθεσληέον, τωτέσιν ἐξ ὁσε. 'ὁ δὲ 
τῷ Υ6». των Ἐθηννὺς 3 Οἰισοὸθ» εἷλον ὤπάλεσεν» ἐξ ὅτε τὸ ἀγείας Σφι[- 

»» γες αἴιγμα, τὸ διυσξύψετον ὀπεῖνο καὶ ἀσιφὶς τοῖς πελλοῖς γνὺς οὐτς αἴτθ» 

5» ατῇ 

ἀεεταῖ ἵη Ἐάὰ. ψΙλή. Ῥοβτεπια 9ε[ιο]ῖ νοχ 
π Μ{. Ιεβεραι!τ κεαθείς 

13 Θµήήτικην τ } Ἠβες οπιπ]α Ῥικεβαῖε 
πα. ζοά., πσαπε 84 νοςθεε, τύα 3ο 
ὤξιον ᾳ1αα δομο]ΐοπ οταΙεῦαστατ να]βαίαπι. 
8 Πρὸς ἀνασρεπτέο ] 1ὰ εΏ: νουε;. τύα 

πρὸς {ηΥ’ ογεπάσε /ωπε: δοπρίαα Ιεζίοπεπιν 
πρεσανωτρεπτέον, ποπ ἀποιιαητετ εππεπάαν: 
Αε[[ωπιηπε Ἰαιὰο ς απ ΓεΠΡΙ ππα]αρεῖε τὰς 
τραπέζας ἀνέσριψεν ΟΏδπι ἀθέσρεψε, 1οάπη. 
τν τς ΛΙΤετ Επγέρίάεα ποππα][ 
εαρίεθαηε, οὖν ἀποδσιρθμώης τῆς, πρό. ΜΙ. 
ἀποδηρθμιέης. 

14 ᾽Ανακαλέσω] (οά. Αιπς. ἀναβόσω, 
2θε!απῖ {εφπεη», ο αμίθας, Ῥταειε ζω. 
Ρετωπε, ΟὐεΙν. 1, ο. 1. πθῖπο ἀῑ[σβια 
Ῥοιβῖξφ,, ὤριοόζευ παθεσι, {άεηι Ρῖαπε ε[ε 
5 4μοά αεχη ἔχβως, ἆατθ οπειετῖδ, ΠεΠαρε 
») Ρίαπρεµιέδας, πἹοάυπι 

Ἱς Μουσική] Μονσικὸ φωαγµὸ, ΑΙΡ. 
0οάἀ. Βοπιεγὲ νετρα [πητ εκ 1 Ὦ, 72ο. 

16 Πεμχαρῦ Ἱ δοτιρίεται {οτι περχά- 
ρειαν τῆς ᾿Ἐρωρύο. Ὠείιπῖ Ἠπες ἵη Λας 

17 Δυσξώετο ] Λας. Οοά δυσήνοπτον" 

{οΠθε, δν σώοστον. ---- ΑἼοχ ΜΓ αἱ ὢ 
τότευ συτετὸν ἔπι τέτοις εἶρικε τὸ μέλος». 
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δο Ὁ σα ουκ ας Αα 

ο Δὠτη γέγυνε Σ θωνάτε. Φασὶ ὸν ὅτ λύσαντΏ- ὃ Οἰδπαίθ. δεσθροἕεν ἔριο» 
τω ή ΣΦΙΥξ. 

"Αλως, τῷ Οἰδίπεδι ξιωετόνο Ὑστὸ κοιᾶ δὲ τὸ Σφιγές, πνὲς δὲ ζωνετὸν. τὸ βῶ- 
θυτοί]ον. 

Μέλ(Θ- ἔγνωςἹ Μέλ(Φ» τὸ αὐνιγμω. εἶπεν, ἐπεὶ μῇ µέλης πνὺς «πθθέφερεον αὐτὸ 
ἡ ΣΦὶγξ, δὸ καὶ ἁοιδᾶ Σφιρός εἶπεν. 

1510 Φωώσας] Ανὴ  φύκ κα) αἰναιρέστως. λμμλνθ- αὐτῇ. αἴπὸ». 
ἆ Φωοόίσας ] Αέγει οἰν]ορίφως» ἂν ἅ, ὅτε ἔγνως τὸ αὔιγμο Ὁἓ Σφήγὸςν ἐφύ. 

πόῦσας: αὐτίω. 3 
514 τίς Ἑλας ἡ βάρδαρθ» ] τίς Ἑλληνικὴ γω ἢ βαάρξαμο» γιωὴ δη. 

ΛθγοΤίο 

"Αλως. Τίς φησν Ἑλιήνων Ἰ [βαρδάρων» ἡ Ἔ ανέκαθεν. ἀνδιῶν σέμεινα κακῶν 
ποσέτων σλῖθθ», καὶ λύπης ἐπὶ ἀνθρωπίῳ σώμωπ» "ὃ τὸ ὃ μερα, αν 
ἀνθρωπείκ 5 

Ί τί Ἑλας ] τί ὧπὸ ἃ αἱμεράν αἵματθ». Ἄγνν πς Ἔ ἀνθώπων, } Ελίων 
ἡ βάρδαμθ», Ἡ τς Ὑσα Ἔ παροίθεν ο ἡμῶν, ἕτεριθ- ἔτλη καὶ ὠώπέμενε ποιαῦπε 

Φανεροὶ κκ , καὶ 4 δηλα πΏσιν ἄχη κακῶν πεσετων } 
Η ἜἩ παραθε ] ̓ Απὶ απουῦ τὸ Ἱς. ἡ ης Ἔ περοθεν. 60 ἡμῶν. ποσαώτως λύπος- 

Μὔπέµενε» 
1517 ταλαν ὡς ἐλελίζω] ᾿ἘΕγὼ» Φιν, πάλαι, ἥτπο αἴλινον οἰνακλοίω» κ) 

οαθρηνῶ. ἔπῃ τέτοις τοῖς οἰκτροῖς οἰτυχήμασι, καθε, τς ὄρις Ὀρηνέσαι απηχεν 
«)νὺς πεταάλοις. ἐφεζομένη- 

 Ἐλελίω] ΤαροΤοµέη ἁγωνιῶ. 1’ 
ασιΒ ο, Τί ἄρ ὄνις]. ᾿Ληδόνι Φησὶν ἤ χελιδόνβ» εἷς ἂν µετεθλήθήσαν Πρόκνη- 

ο Καὶ Φιλομύλη. 
(1519 Μοιομάτωρ] Ἡ µεμονωμδίη ὃ µητρς. 
1590 Αἰάγμασι | Θρηνητικοῖς απηχήµασι. 
Α τοῖσδε] "Α πια. ἄσματα Ὁμηνῶ ἐσλ. τοῖσδε τοῖς νεκροῖό. 
Ἰδ9ο ,, Α τοῖσδε Φδοσκλαίω] Απερ θρηνη]ικα ἀπηυχήμαϐ ἐπὶ τέτοις τοῖ- 

ϱ γεκρος ἀναθω.. "3 ἡ ὃ σὺ ὠ]ὶ ὃ ἀνα, τετίην οἰνοκλοίω. τᾶτο ἰδίᾳ, ἄν. 
πεφώνηπι-- 

εδαι Μόνο δ' αἰῶνα ] Αν] δ- µονάδα βίο, ἐρφανὸν» ὁμονήμο µεμονωμδκο». 
ἔρμο. Ἐν λεδομλμοις] Ἐν γρ 1 

1999 

18 Τὸ  ᾽Αμϕί] Ἐὰά. τὸ 1 ἀῑθεω: ἀθβῖειιας ροπηήαία- Οημσιὰ Ἰεδίονεπι {δν 
ααἰν ἀ τὶ τῷ ἀνθρωπίνά» Ρτδείεν. αἷια ὑ]1ς ο] ἀετοχ]βοτ. ς 
ΒοἰοΙί ο ΜΙ Αιρ. ειπεπάαια, Οο4εχ νο Ἡ }δ πρὸ] δίο ὅς Λας. 0ο. απ]. 
ορ Ἴσης 1ῇααι απο πε Ῥτα θες Ἰεξιίοπεπι: ααδτοτίαις πο τόσαχι, ὖθς Ιοπεβαρτας- 
οὸ ᾽Αμημίν- ἀωτὶ στὰ ὠιθηησεία, (ος 1ηΐνα Που Γιο Ιο6». πρὸς (πε Ἰμ «οηῖεχι): 

ι τάς γηραῦαίιησ). τεροπθας πρίν, 
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1599 τη) ἐπὶ πφῶτον ] Ἡ ἐπι σεὶς τὸ βαλώ. οἷον ἐπὶ πα πρῶτον ἐσπθο 
φ- πὶς χέρας απαρχας τοῖς απαραγμοῖς» ἐπ ο µητρὸς, ἡ ἐπὶ Ὅ «δελφῶν. 
ον δν ὁ ώ τας παλααῖς παὶς ας σπεκειρεοθο τοῖς τεθνηκοσιν. 
Ε8 σος αδελφών | Τὸ ἐξ ζής. Ἰ σεὶς τοὶ ἁδελφῶν αἰχίσμαζς. Οὐλέώ 

25. δὲ . τος αληγὰς καὶ τὰς ἄφανιομὲς Ἔ ἄδελςῶν.. 
1533 ᾽Απαρχιὰς | Ενσας. ι 

1595 μενα, Λείπει τοῖς πειητικοῖο 
Τ Γάλακτῶ- αοραὶ μασεῖς Ἱ. λέγετωῳ καὶ 2άλα μακῶν, καὶ µασοὶ 2έλοκτ(» 

ὡς ἡμέροι ἁλία, καὶ Πλιθ" ἡμ᾽ μας... Τ 
1697 Αἰκίσµαπα | προ ποὶς ὀλεθρας πληγές 
1598 Οἱόποδα ] πο Οἰώπέδης άγείς. 
1590 3 ᾿Αέθιον σνότον ] Αὴρ λέγεπῳ καὶ τὸ -ἐμιχλῶδες καὶ αόρατον᾽ ὡς περ 

-- Ὁμύέρω, γρ 18 ο :ήυσι βαβεῖα. εἶπων ἓν ἔιπτιῶθτυ σκότον, ἐπεέγει ἄέρλον 

ἐπιτικῶς, αἩ ταωτέω το σηµασίαν 6 αξριφ.. ἵνα δηλάση, τὸ ο» ὦ σκέτὺ. ἐλε 

οον τὸ αερο»᾿ ὥσσερ εἴηε εὔποι» φῶς ἡλιῶδες, ἄγεν οἷον τὸ ἅ. αλα Ῥεκο- 
εικῶς δὲ λέγει ἃσω ᾧ σκότα ὅ ἐν ὤέρα» ἕ μὴ βλεπομἩ» τω ολ  ὁροί- 
ως κοὺ τω τέφλωσν. ἔχει ἂν τὸ πεᾶν ὅτως. ὃς ἐμδαλων τοῖς στὰ ζαμασα' 

σπότον ἀξθλον., ἤγεν αἷδ- ὃ τὸ ἀθ; . αν ὃ Φορασίαν κοὺ τύφλωσνν » ἐπὶ ποῖς 

Άωμασιν ὀδυνηρῶς ἄλνεις ζω) ἐγππολὺ ήατερορ]ίων αν αερῶδες, τὸ μετεχον Ὁ 
Φύστως ᾷ' ἀέκθ», αξθιον δὲ σµότ(Ο». πὸ ἔχον τίω ζάφῶσιν. αξρθ», ὡς ἔοάνιον ἵψο” 
Ὀπεερθολικῶς» ὄγακ οἷον πὲ ὃ Σρανῆ. λέγεται ἄλλως καὶ Σεάνον ἵψδ: αὐπὶ 
μα. νά τὲ ψθ-, μοὺ αέθλον σκὀτ(θ” αὐτὸ πὲ ὃ αξο-. αξριδ' δὲ Φερετοά . 
γχν ὃν τῷ αξεα: κ.ὺ αἴθαν ζώα, τὸ ἐ ἐν αξει τν Φωτελξίώ πιέωλα, ὡς ἔσα- 

11 τόγµαταν ποὲ ἐν τῷ ἑθρνῷ, εκείνα δὲ καὺ μῇ Ὁ ἐν ππθρβέσεως λέγετῳ μᾶλ- 
λὸν οἷον, ἐναέρι- Φφίρεση. καὶ ὁαέθλα ζώα. 8 

1531: Ἕλκεις] 33 Πάρέλκας, καὶ τος μακρόπεν βή9, πλανώμλθ» καὶ 
πφλωτ]ων. 

{ Μακρόπεν | Αἱξ ὃ, ἐπππιλὺ ο νπυορίω. ὁ πε ὃ ἄν] ὁ κινήσεως κοὺ 
ο Ὀωπάίστως ἐρτεώ δε λαµθκνετεη» μεταφ2εκῶς Σοπ Ἔ ζώων; ὁ ὃ 9 ποδῶν 
ζωὴ, τω ἕαυτής αννοι ὁδον. 4 
133 Κλνο» ὦ κατ αὐλαν ] ̓Απὸ μέρες. ποὺ, τὸ ὅλον σῶιιν δηλ ο τατέσι 

αλίεις; ὢ πάτερ, ὃς ἔνδον «λ τω αὐλίω Ἀ]Φ τίω τυφλέτητω αλαίνων, καὶ Ὁλ.Σ- 

νώρῤμθς, Ἀωτεήδεις, καὶ τὸ γεγηεοκός οὐ σῶμα ποῖς δεμνιοῖς ἐγκρύτῆεις. 

15023 

3ο Τὰς χώµας) Τσε χαίτης τοβ ποπ ά ήπι 33 ᾿Αὐῶδι] δέαπεπιῖα πππτρο σποσπθ 
Ὅπιο Ἐἰάοπίη Γηβει πος ΞαΠο]ο τε. Ῥταεδεῦαι Ἰεἷά. 0οὰ εφπο ϱπαεάηπι νο» 
ουτε [ορίαια . Ἱεζιοπεπι παλεµίος» πο ους ΑΙπρίαοπες Ἰπ[ετιαε «[ματ. 
παλαιοῦ α-ππε τθροβίηπι« 2: Παρέλκοίς ] Λας Οὐά, π. οὐ περτή» 

21 Ὁμόρρ) 04, αν 144. 9 ὃ πην ος τὸ) ζωμ,, κ Φιλεψύχς" Φιλεήνκής 
σηντ βαῦή 2ο. ο θημεύεις ο ρεπάιμα. 
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.σά. κ κ ο πλ 

1533 Ἰκύων Ἐγκοιμίζων» ἐγκρύήίων. 
1934 τί µ ὦ παρδέε] Δια, ὦ παρθενε, ὀδηγίις Ὁ πυφλῖς πορίας ἓ ἔξη- 

δαγές µε εἰ Φῶς, Φοσκαλεσεμλκη τοῖς δακρυσι» Ὢ αι ἐν λίχει καὶ κοίτ; ὡπτάρ- 
χρυτο» 

τί μ, ὢ παρρενε ] ὌὍλως ἐν πᾶσι ὃ Εὐραπίδης Πω χοποιός ἐᾳν, κο) νιῶ ὁ 
Οἰδίπες Σδὲ ὁδηγὸν αώτα) ἕ ἔχει, ἐν τὴ πατβδι ὧν, ἀλιοὶ καὶ μόνο» ὀμπερόνεταῃ 
ἑαυτὸν ἑδηγῶν, σέχα δ κλὶ πάντες ἔξηλλαν Φεα]αὶ λνείθαι Ἡ παρόντων κακῶν. δὸ 
μεμονωμδίον 2εεόποντθ», πὸ Οἰδποδθ» ΦΕ]σωπον ἔξεισι, 

1596 Δεχήρη ] Δεχήρη Φησ. ὃ ἀεὶ ἐν λέχει καὶ σκέτει ο οόμς πὸ ἐξῆς 
ᾧ νᾶ; Ἀ]φή με ὃ΄ πολιὸν, ἀνλ ξ 3 πεπολιωμῤῥον . ἐξήραγες» ὦ παρθε θεν σκοῖων 
ἐκ Θιλάμων, εἰς Φῶς αἱρὈ-., ὄντι µε ἀφανὲς εἴδωλον, ὅ ἐσι ποθλίω) σµιάν., απιὰ 
αὲ αἱ ὲρθ” ἀφανὲς εἴδωλον. κατ ἰδίαν ατοσενεκτίον. τ με φησιν ἐξκρα 2αγες ὥσπερ 

εἴδωλον ὄντου αἰδεμθ», τετέρ ὃ αέ(θ». καὶ ὢ 3 ἳ οἱέροι οθιζέατεῃ τὸ εἴδωλα» 

κο) αἱ ψυχα. ἤ καὶ ὡς νεκρν µε ὁπάικοᾷ ». ἤ ὡς σνιᾶς ὄνειρον » 
1590 νὰ] Ταχν το]ον. 
1549 Ἔ Ἰνφλὸν ] Ἐσερημ]ωον όδηγίας οὐκείων ἐφῥωλμῶν. 

1549 οὐκ ἐπ᾽ ὀνείδεσν» Σδ᾽ ἐπιχάρμασιν ] Οὐκ ἐπιχαίρωσα «δὲ ὄγειόίζκσο λέγω 
νιῶ τᾶτο, αλον κὺ ὀδυνωμ]νη λέγω κοὶ συνάλγεσο, 

1550 Αλώρως] "Ἔφορθ» δαίµων Ἕ πο ἆλασε πεποιηκότων καὶ Ἱεμωρός. 

Γ'"Άλως ] Ὁ ο Ὀκκολνθῶν σοι κακοπεὺς δαίµων. 
4 "Άλως, ᾽Αλάτσρες λεγονταί πιο» » ἡ οἳ κακοποιᾶντες αὐτὸν» ἡ οἱ δι κάν. 

εἶσε) ἑτέρες κακοποίντες ὀνταῦ ὃν ἐπὶ αέρτέρα λαμβάνετε σημαινομδίν. Ἐ 
15534 Τί ταίδε ]. 74: Δόπει ἡ Δια. Διὰ ο ταδε κατο-τγεις . ἐπειδὴ ἄδηλθ» ὁ 

σὲς «Ών(Φ»" ποϊλώ 1 πο οξιέχοντά σε κακα. Φανέρωσον Ἅ] Ἱ ταῦτα ετνεις 
Α[ὁ πω τύφλωση» « Ἡ ὃ μητὸς }άμο»; ὃ δὲ ἔπε, ὁ 3] τεώτο 9ρηνῶ» 
αλα Ἀ[ὸ ποὶ τέκνου. ο. 

1554 Αὖ ὀδύνας οὖν ἔδας ]  Ἡ να τν) ὧν δι ὀδύνας ἀνέξης. Ἅλως, 

Μειζόνως ἃἲ ἂν ὠδυνγθης, εἰ τὲς ὀφθωλμὲς ἔχες ἑρῶντας, καὶ ἐδεώρειο τότες κειµέ- 
νὰς εκ ρὸς., 

ος) Ὅμματθ- αὐγαῖς ] Αν ὃ Ἔ ὀμματων. 
Ἐπενώμας Ἱ 32 Τὸ ἐπενωμιις ν ον ὁ ως καὺ ἔπεσμπεις, 
τοσδ Τῶν μῥ ἐμῶν] Ἐγὼ κατηρφσἁμίω τῷ 5 θγκτῷ σιδήρῳ δώμα Ἄ]φλα- 

εν τες παῖδας. 
1550 Ἁ πλου ἄλεχθ» ] Καὶ Τῶτο ἀπρεπὲς ν ὅτ Ὁ Οἱ ήποδα ἄλοχον πω 

Ἰοκάσίω ποιεῖ λέγονζ, ἐπιγνόντα ὅτι ἡ µήτηρ ἰώ. ἔδει ἂν πὸ ὄνομω πε ραιτήσαοδ 
| 1562 

34 Δείπη ἡ Διά. ] πες ὃς τε] αμα εἶαπι «φποαπατ ἵα ας 6οὰ τὸ }ὸ ἐπυόμκς 
34 ν. 1554, ΕΧ Αιρ. 0ο. ἀε[οπῖρια Ρτο- ἀτὶ τᾶ θέκριτες ὃ ἐσκόπειον 
Ααπις οταηῖ Ῥαπ]ο αΊτετ ἵπ Ἐάά. νν]σαϊα. ο6 Θηκτῷ σ.] Ῥποεν. νυν. 68, Θηκτῥ 

α5 Τὸ ἐπεώμας ) Ὑοσεῖη »κρᾶς πες {Β. σιδίρα νσμω Ἀ]φλαχεῦ τάδε, 



Ε  δ ΜΕ 

1562 Ἱκέταν 

πτιῖδες ἐἑδόντες Άθξωσι ὃ μάχης. γβάφετι δὲ ὃ 
σπεοτείνεσο ο μασεν. 

1261 Δείμακα | Δειμῶνῳ. 

ΦΘΙΝΕΣΣ ΑΣ. 

17 ές ἱκέπν τί μὲν αἰρρμδο 

τσ5 

ὁ ̓ µετεωθήζεσο ᾿ ω οἱ 
κ ὀρμένω ὁ ἔσν ὀρεεσα , λ» 189 

1δ6έ5 Κοιυὸν ἐνυάλιον ] Συ[λμικὸν πέλεμον. { 
1566 Ἐναόλας } πΣυνούμες, ἡ ἐν ἐποώλει μα χομένες. 

39 Κωτο κοιν τὸ Εέρεν. 

ξ αἶμκατ” πογχαάνοντώρ, ὴἡ εἲς τἝπο αφιγμένες. τητέον ἐλθᾶσω ὃ 6 ρεν αἷ- 
σοχίω τοῖς 6 Φόνε πέρας λαδεσαν. 

αὐτὰς ἡ µήτηρ ὥαπερ λέοντας ἐν ἐρήμοις πόπεις μα χομλίας σε) τοφύμωτω , 
τατέςν ἡ «ϐλ σώματθ" ἦ παρλάλεως ἡ ἥ ἄλε πιός. 

1δόσ7 ., Ἐπὶ ταύµασιν ] 

52 

» ματι λοιτὲν πεφυρμδῤεο, καὶ 
25 

Αἴωωτ(ο» συχίω ] ο 

Εὓρεν 

5... ἛἌλλως, Κοιὸν ο) Εἷ- 

ο. ὁ δὲ λόγΘ” 35 ασυνδετῶ». ἔπὶ τοῖς πθκώρασιν όορε Ψψυχεον αγονδίω οἵεμον- 
το» ὅπερ αἷμω Ἐ πεφονυμδων ασονδή ἐσ ὦ ποφη (45) καὶ ὃ δρεως. 

1968 Ὑνχοον λωξὰν | τίω εἰς ψυξω καὶ ένατο ἄγεσαν. 
15609 Αν ἔλωχ᾽ Αίας] Ἠν Ίνα λοιξω 3ἱ ἐξ εὔματθ" κεκλήρωται ὁ Αϊδης, 

ποέῤέσον οἱ φονόυόμλνοι εἰς ὤδε χωρᾶσ, «Φξρεξέησε δὲ, Φησὶν, 
ἐξ αἴματίθ» απονδίώ. 

ὁ "δρης τῷ ὦδη τίω 

[ αλα. 1568 --- Ἱςόο] 3 Εὖμε δὲ τέκνο ἐν τοής Ἠλέντραις πυλωις 9 
5 ἄλσθ», 

πόλεμον μακορε Ίνης ἐν λόγχαις . 

ὦλήηλές, Έδρε δὲ αὐτὸς ἵἥδη κθὺ στὸ 

Αρης τὰς πολέμιες καὶ τὰς Φύνες ἑρλαζετω. 

“Αιδης τες τεἈνεῶτας ἰωδέχετε 
Ώυσιων, ἃ δὲ ᾿Αιδίω λοχεῖν. 
θεεμὸν» ἆλ ὶ ποαύτη Ἠμωνο- θυσω, «ἂν σφαγδς ρομένη» 

μ] ἐν αὐτοῖς θειμᾶ ὀκλισόντθ» τῷ Βανάτῳ, τ καὶ οἱ νεκροὶ Ψυχοὶ εσι» 

τὸ λωτὲν ποισνν πλησίον αυποῖς ὃν, 

Ἔππι τραύµασιν ] 

ὃ νιῶ εἰς 9υσίαν αχμωτθ» Φονίων κα] 
Φινιμίὼ, Χνχσδν » ὀμεληρωώσοετο ὁ Άιδης ΄ πουρέηιε δὲ” Αρη. 

ὥσπερ λέοντας ὁμᾶ ὄντας κουνὸν 

τητέσν ἐπὶ τῷ Νανωτῶσ 

Ἐπειδὴ ὢ ὁ μὲν 
(όθεν κ.ὴ Μιαιφόνο» κέκλητει) ὁ ὃξ 

ας τᾶπο ἃ μὲν "Αιω εὖν λέγει πρ 
δὲ ψυχεδ ] νὰ 5 νεκροίν κάν 13 πὸ αἷμα. 

4 9 

Ψυχοὸ" ἡ ὅπ 

15/0Ο Χαλκεκροτον ] τὸ ὧποὸ χαλκᾶ συγκεκροτήµένον κο) - κατεσκοζασμένον 

ἔφθ». 
1570 Αχχι δὲ τέκνων] ᾿Ἐπὶ Ἔ τέκνων Ἔ νεκρῶν. 

37 Ἱκέτις ἰκέτῳ ΑΔας. Οοἆ ὀκέτις ἐκέτ᾽ 
, ἱκέτης αὗτη οὖσω ἱκέτυν τὸν μικοῇ ὃν ωῤῤος 
μόη 3 µιετερζεσα, ροΐϊτεπια Ἀίπρπω 
επιθηάα(α Ίαπι ἀθάθΤΑΙ, Ῥτο αἰρομωένην 2ὁ µνε- 
σεωρζεσα», 

οὓ Ὀρομία ] Λας. Οσά. γεάφεται σε 
»ὃ ὀρωμιένη  ὀρᾷσω, ω προτείνεσω τὸν μιας όν 

30 Κωτὰ κουοῦ Ἰ Οοπεέτα Πατ Ιεξβ]ο 
Γοήρία , κοτωκομοῦσι δὲ τὸ εὗρν, Ῥεαπεπᾶαν 

1579 

απαο ἀεάῑτ Απρ, 0οᾱ, ἀϊγετίιπι εχΠΙθφηε: 
 γμ]ραία Ιεξίοπειῃ. 

39 ᾿Ασώδιτος ] δίο Απρ. ἀσύητος εταϊ ἵπ' 
Έάά. εκ εοἀεπι 004, ῬτοάΏι ὅ ὅπηρ οἷμα σῶνο 
ταπάεπι Ίπ 1ο Ιερεῦαϊής τώφε" νοες ὥδα 
Ππρτα [ο ρια. 

3ι Ἐξ αἵμωτος] Απ. ζοἀ. Ῥτο τᾶ αὖ- 
ψατος” ΠΙΟΧ, Ῥϊ9 προξόισε, ΡΙΑΕΡΗΗΕ 2 ροδς- 
ξένης. 
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1579, Ἔπι ἀμφὶ τέκνοις] 33 Βνλομίνη αὐτὸς καπιιῤοη ὃ λύσης ὃὶ αὖτή 
ο κατίπτωστν, ἔτι τῷ ἆδη δηλονόε. 

1577 Εὐτυχέπρθ" βίΦ.] οὐχ ὡς ὃ φξοτέι βί οἴτυχει ὀντθ. τῷ συγ- 
κβατικῷ ἐχρήσετο, 9 ὅτε 2 τὸ συγκρατικὰ ἐξ ἀνομοιοιδῶν Φίνετι», ὡς τὸ πρεε- 
Εντέρα παίδων, ΣΧ ας καὶ Ἔ ἄλων παῖδων παλαιῶν ὄντων. 

1976 Ὡς ώρα τάφε ] "Καρς ἐλ μνήμίω πιεοδ Ἔ πάφων καὶ Ἐ θυρήο- 
ενωγ. 

Ὡς ὥρο παάφε] Οὐχ ἵνω πεντες  παφῶσιν, ἀἈιὸ µὀθ» Ἐποκλῆς, αοὶ Ἰκά- 
ση, } 1 Πολυνείκίιν οἰκήδόυτον 33 καθθναι κελόίει. 

[55ο Ἰλρχας σδε γῆς ] Τα: Ὀρχὰς 33 Φερνᾶς διδας, στὸ κοινῖ δὲ τὸ Φιδες, 
Φεριὰς ἓν Φησὶν ἔδωκε τῇ ἕαυτε αδελφή "ἑαυτᾶ -πίω 2ρχίὼ, «Φερνᾶς δὲ Φα σὺ 
ὀιδόμλια χάραν «πθοικὸς τῇ νύμφη. 

15ὔο βίμοι | Ἰῷ Ἱῶ µη. 

1592 Ἐ Κέρς πε λέκτρον ] Τὸ λέκτρον, αν ἆ τίω συνάφειαν Ὁ θυ]ατῥὸ 
σε ο ἸΑνγόης» ανῷ ἃ, καὶ τω Ώυρατέρ σᾶ τίω ᾿Αντιγώίω εἰς συνάφειαν 
γαμη. Ἐ 

15852 Δια δὲ τὲς ἆλασιρας] Τας δυρυχίας πεὶς σάς. 
Τ λλαάσρας | τες ἁλάθορας τὸς σὲς, γην τες ο ᾧὣγκολθντας σοι κρκοπειὴς 

δαίµιονος. Τ 
[559 Ὡς µ ἔφνσιο] ᾿Λίων ἐξ δρχης ἐποήπες ἄθλιν, καθὺ πρ γιυέοδ 

δυτυχὴς «δωήρχον. 
α591 Μητρς ἐκ γονής] 35 Γόν(θ» καὶ γονὴ, πὸ απέρµα Ἐ αἰνδρὺς ὃ οωμ- 

λαξέσω καὶ γωνὴ» ικδὶ αλφατο, κοὺ ὃ τες γµένον χρόνον καταφἜσοε στείεκτει 
ὥασερ «δὲ λέγετω αγέρω Ὁ }ὺς ὃ σἵτίθ-. ποὺ καὶ κελθὴ, καὶ ποὶ ποιαῦσοε, διότι εἰς 
πὶὼ γἷεῶ ασείροντεή ο ἔτω κοὺ ὃ κατοζαἈλέμλω(θ» σπεὶς πω γυναῖκα ππὀρο ὃ 
Φυναικὸς ἂν λέγοιτο, αἩ 3 Πθοσύκοντο λόγον, καθ ὃ λέγεται ἐνταῦθα τὸ μητθὶς ὁκ 
γονῆς, γεν ὁκ  απρµατίθ  μητὺς, ἄν ἐκ ὃ σε) πὶωὼ ἐμίω µητέρφ 
καταθλκΌεντΌ- ασέρµατ(θ». Ὢστο τότων καὶ τὸ Φόνιμον καὶ πὸ ἄγονο. λέγεται δὲ 

παπι, ἐνανῖτ» 1 εἰσὶ, καὶ ὅα Ἔ αὐτῶν λέγεται, πρᾶτα μὲν Όλη ανοιὸς ὄννα- 
µένν παιδοποιεῖν» Ἡ μὴ δυνώµένα. κοὺ θ3ὴ μήτρας δυναµένης ασίρµα ζωεγονεῖν, Ἡ 
μ δνναμέιής. ἔπειτο δὲ καὶ Όλη Φντῶν δννώµένων καρπεφορῖν, ἡ μὴ δυναµένων. 
καὶ ὅδη γής Ὀλητηδείκ ασίρµατο «άλπειν καὶ τρίφειν, ἡ μὴ ὁσπτεδείν, καὶ ὅση 
ποιητἜ δυναµένι ποιῖν ποήµατο, ἢ μή δυναμδωκ. ὸ ἔτι ία [βρίφες δυναµένε 
πχοναι, Ἡ πρέποντθ», ὡς ὃν στις, καὶ τῶτο φασὶν ἑπ]α μησὶ }όνμον εἶ-αι. 

ἐκ- 

33 Βονλομήη] Αἱϊς φἹαράση Απιεεεἀθ- Γοπ]ρ/εται ἑαθδιαι κελεε, ΑΠΡ. 0ο, Ἶε. 
Ῥαψί ἵπ δα. ὁοά. ἔπεμψε, ἐπὶ δὲ τῶν τέκ ἍΌθι ν ἐκπεμφθῆναι λέγει. 
τῷ πύθμ. ἀπεὶ βονλομιώη κ, τι λ. 34 Φερςς } Ιπίετιιπ εχ ΑµΦ. οά, οἳ» 

33 Καβήναι ] Οιπ6ςΙ ΠΟΠ εἰ; ἐκβλρρη- μδ Πίο ραβῖπα ὀρβε]εῦαῖ. 
σι Υεὶ Πππῖ]ε ο Ιὰ {εητεπία Ροβμ]ατ: ἰοτίς 35 Γόνος κ) Γο ] Ἠαες εἰἴωῃ ἵῃ πτρίπα 
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ἐμταῦὃο δὲ ὧν] ὃ δυαµένε τεχθδνόι, ἤ μὴ δνναμλων, ἡ απ κθν οἵον ἐνπῶ- 

δα τὸν 
γωον ΄Απολιων Λαίω μ ἐθέασισεν ο 

αν} 5 μὴ πρέτοντου εἶναι τεχοὔναι. 

Ἐθέατισεν | ̓Εμαντόύσατο, ο ἐχεισμοδότησον. 
1594 Ἐπεὶ δ' ἐβνέμίω Ἱ Ἐπεὶ δὲ ἰλωνηθίω, παλι ὁ αέρος .. κτείον 

με, ὅσον α τὸ οἰκείαν σέραίρσιν. 
1506 Χριώ 3]. ᾿Απεκειτο, εἴμαρτο. 
1597 Μασὶν ποθέντι] Ἔπ χρήζουτε μασ  ἅθλιν πέμπει µε τροφί) πε 

θνοσ. 
νά Δελά αι τέ µει] Άθλον ἡλρέθη, . σᾶτο «θε ια : } δᾷλον αὐτὸ 

ἔποίητεν, ἃς καὶ καὶ Ἰοκάση 27 Φησίν» η αφη κ 

--- ἡ δὲ } ἐμὸν ὠδίνων πόνο ο έα 
. υΜαροῖς, ὑφᾶτο. καὶ  πέσιν πείδει τεκεῖῦ. 

αλα Φαμὲν, ὅτι ἕνεκα ὦ εἰς οἶκτον καν μστη τὰς Φεωμζώκς, ἡ ὅτι οἳ βαμννόμλιοι 

συμφοραῖς ὠπὲ σεοκειμλίης δυθεχέόν καὶ τος οκ μάβ θὐδαιμονίας δυσυχέαό 
Φσπκαλέσι. 

1691 Πόλνδον- ἀμφὶ δεασότέω Ἰ Ούκ ἐφέφανε.. αὐτὲν Ὀάθμο: 35 σὐν ἐτίχδη 
ὸς , ἆλλα ὀελΘ», «καὶ κτήμα αὐτὰ λεν. 

1όᾳ5 Ἂρος ιΔθιρλκ ών, Θέλει εἰπεῖν. ὅτι εἴμαρται πατου πτερεῖν τῷ Ἀνει, ὃ 
ὸ Λαϊο»,. Φησὲ» δε μὴ κ κλησιν 9εῶν χγονέτοι με, κατηράσοετο ἵνα δήλο- 
γε] Ἀσοθανῶ, ἐγὼ δὲ Ἆσο σπαις Σαίµονθ» απὶς ατε οκείν 3ρὰς δεζαµλω(θ-. πα. 
ῥίδωκω, Φησὶ», καὶ ποῖς ἐξ ἐμῆ παισ. 9 

Σ ΄λλας, Ἀράὶς πεερφλωξὼν ] Καπίρας αν ὁ Λα λαών αν]ε ὅ κλη: 
βονορίσες καὶ σε]ς τὰς παῖδας ο Ῥμπεωφα». τω δὲ λέγει τος ο δοκοληθσκς 
τῷ λέει αὐτῶν Ὅστο ᾧ Πέλρπθ», αλ ἂς αὐτω ὅὃ. ΛέΙθ. κατηρρίσωτο (ἐπεὶ «δὲ 

Φφέρεταή πι ποάτον Ἀστὶ τᾶ Λαΐς σθὶς Οιήπδα). ο ἂς ὁ Πέλοψ Λαΐω κατη- 
βάσατο, δυσθυµήσας Ότη τῇ ιά αὖτε Χρυσίσπν αοταγῇ» ζω ἠρταξατο ὁ Λά:Φ». { 

1696 4 ού δ ποσᾶτεν κ. τν λ.ἡ. οὐ Ὢ τοσᾶτον ανέητίο- πεφυκ’ ἐγὼ, ὥσε 
χωρλς πνὲς Ἔσω Ἐ 9εῶν εἰς τὰ ἐμα ὄωματα πῶτε ἐμηχανησαμίω καὶ εἰ τα 
ζωίω Ἔ ἐμῶν παίδων. ὅμοιν πᾶτο 3 ο) Σοφοκλεῖν 

Ἡ  δ᾽ ὧδε τλήµων,, ὥςε τῷ μιάςυθή 

ξιώεσην --π . 

σὲ 

Ιερεῦαπίατ. 0οἀ 1εἰᾶ. 6 απο Ἰθνῖοτα 4136- 38 Οὖκ ἐνόκδιΊ. Σα πθίκαι νιᾶρίητ 
θαπι [παπι Ἱπ πιο]ῖας ππίαϊία, οὗ οὐκ ἐτέχδη σ,, Υε]. ἐτέχθη υἱός, 

36 ᾿Ἐλισμιοδότησω ] Αάῑεξειπι α ΆΒατ- 40 Παρα Σερυκλές Ἱ. Εἰετα ν. ο77. 
πο[ο, ζοτίδη ϱ 0ο. Ὅαπε. Γοθοπάπη Ῥο- 55 Ππεπι Πυῖνς 5ΕΠοΠΙ Ἱπτεεξτα [μπητ εκ 

ως ἐχρησμιολόγησι», Ότα Οοἁ]σῖς Ιμεῖά, ποπηπ/]ᾶν. 
37 Φησὶ] Ῥποει. Υ. 99, 
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τὸ ὃ ἄπεν μα ἁπαρέμφάτε οἰνείως ἔχον πά-Ώεοδνι, ὃν τύποι μ Σολςνᾶῦ κατα 
κα ὀμείαν ἄκολαθέαν. ἴσωρ ἓν ὁ καὶ σιώδεσμθ- ὃρη τότων σιωυπτκονεπ, μη 
ὃν ᾧ καὶ σωµδέσµα τὸ ὥεε σὺν ἀνακολέθως σεὺς ὁρχρκὸν λέµτει. Ἰ 

1όιο Ὁμαρτήσει ᾽Ακολαθήσει, ὁδηγέσεν. 
1ό1ι Τῶσα } σἀφ οἱ ] Σαφῶς οἶδώ ὅτι, εἰ ἔζην νε ρής ἄν µε ἔχειροε. 

γωγήσεν ᾿Ἰοκάση, - 5 
τό1ο ᾿ΑἈ’ «εαν» ] ᾽ΑἈ᾽ ἡ ὀπκνία Ἔ δω μν δν 
1613 {| ἨΒίον] Πόρο ζωης. η 
1614 Πόθεν: | Οὐδαμᾶς, 
"λΑρίω ] Παντελᾶς. 
τό(ό Ελίξα» ] Σνεῃ: ψας πο ἐμας χθεφς «ὁθὲρ τὸ σὲν γόνν΄ δθιλὸς ρήμα. 

πω 3} ἐμίω οὐγέειαν σδκ ον Φεβδώσω » κἂν δυυχῶ, 
[ζΑλως ] Ἑλέας, σξιθαλὼν πες σὲς πέδας. 3 
1610 Σο τ᾽ Γὰ λέλεκπεῃ ] Καλῶς εἶπες ὁλι ἐχ, - σε, εἰ ὃ κο σὺ 

θέλησας, ἐγὼ σωψεχώρεν. 
169ο Τόνδε δ᾽, ὃς ] Τὸν δὲ Γπολάνείκνς, νέκωος 
16ος Κηρύξετω Ἱ. Κηρυχνσετει- 
1696 Κωτασιφῶν αλῷ | Κοσμῶν Φωρὸθ” ' εἰώδησι }ὸ «έφεῳ τὰς νέκρέον 

1627 Θάνατον ἀνταλλαξετι | Ανὶ ὃ παφῆς Θοίνα τον λήφεται, 
" πόθι Καὶ παρθενους ] παρ Σι’ δωγε, ὀκδεξομλ τω ἑξες ἡμέρφν 
164 Ὢς σε ειναζω ] νεο ο }΄ Οἰπδα λέγε, ὑπ σειὼ σἙ;, ὢ νε ννὰ σλέον 

σιθηκότων, δ Ἰρκάσης» καὶ Ἔ Ἐ παίδων οὐ πο. ο «ὸη 
16947 ᾿Αταρ σ᾿ ἐρωτῶ | ποὶς }΄ Κρέονζς Σστπευφει μα α Δώκαν }ὶ πατᾶ- 

64) Ί ἀπαγορόνεις τὰ ἀεφίὼ 5 παιδὸς Ἠολννείκες ὁ 
1639 Θεσμοπεεῖς ] Νομοβεπῖς, 
1640 4 ᾿Ἐποκλεες βνλάύματ' ο ἐχ ἡμῶν τοίδε] Πες τὸ Κώρν» ἳ ἔβωτνσιν' 

οἰπωντᾷ τί «8 ὃ Πολννείκες" .. ἔ αὐδμιδθ» των ὁ Ἐτεοκλῆς Διεταξο» 

πο. Ἐ 
1643 3 Πονηρο ] Παρόνομ». Κωνᾶν αδίκως. α 
1ό45 Ουκ ἔννομον 9] Απο πριν τὸ κ Ακαίώς. Γιγέσιον 8 Φηῶν, ὅτ τοιλώ- 

πίω Ἱεμωραν αὐπὲν απτειτεῖς, λέγα. δὲ τὸ ἅτιφεν εἶαι- 
1647 Οὐκ ἂν ἔδωκεν ] Κατ᾽ ἐρώτησιν ὁ λέγθ».. τὸχίω. δὲ’ τω κ 3 πελεμον. 

σωωτυχέαν. αὐῶν Φησὶν Σρκέθηι τῷ Φωνάτω» ὃν ἔποχεν αὐτὸν ἐν τῷ πολέµοι 
ἀνατλῆναι. 

1649 Τί Ὀλημμελήσας ] Κωτ ἔρωτησιν ἐρ ἤθει, 
«1654 Δάζυυθε Ἱ. Δάμδάνετε. : : 
1657 3 Κ. κέκορτάι |) ̓Κεκύρωται υσὲ Ὑ Θεῶν. Ἡ 
1655 Ὕγρον θήσει κθνν ] Ἴγοαν κόνιν τα πω χοτω καὶ ληϊωὼ, 

«ντολαςελὲν ἡ ἐθιθώλακθ», 5 Ὅμιρθ-, 

49 Ὅμφος] 1). Ψ, 3456, Χοτν ἐπὶ γαρ Ίχενω». 
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---. χντὲν δ' Όπὶ φαΐαν ἔχοῦε, ἄ 
δι δὲ ὑγρὰ καὶ νεοσκαφὴς 27. 

1ό5ο Να) σὺ σὲ] Αείπει ὁ κὸὺ, 

Μτ' δσυπέμπει Εξ Αἰγίνης. 

καὶ πῆσδε, . 
1669 Τῶν Ὑστῤῥήτων | ἸΤῶν ἀπηγορουμλμων,. 4" ᾽Αριοϕάνηε, -- Ἰ ἤ πίπέρ- 

Β τῶν Ὀσηῤῥήτων πόλει] ᾿Απὸ Ἔ ἁπηγορόυῤδίων σθὺς τω πέλιν, καὶ  ἡ πόλις 
ππεῶτοι ἀπηγόρῦσεν, ολ ὁ Κρίων. σὔλαξεοθιι ἓν δὲ, ἵνω μὴ νοῖς πῶτω «θὶ 
ἀπηγορόυμλίων ὠτπὸ ὃ πόλεως, εἰ καὶ ανωτέρα λέγει» 

κάν ἀπεννέπη πθλις 
ἐκῶνο } ποθε]κῶς καὶ Αντιγόνη λέγε. Ἐ 

1663 Αλ’ ἀμφὶ τρούματ ] Είωθαωσι ὸ Ἔ τραυμάτων Ὀραμελεῖοδη Ἔ νε- 
κρῶν, Ὁσὶρ ᾧ αὐτὲς ὄφήμενας Φαίνεοθη. ἸἹελαμῶνας δὲ τὸ ῥάκη, ἓἂς Φαμὲν 
ὀρηδίσμες. 

1666 Οὐκ εἲς ῥάμες σὰὲς] Οὖκ ῥφείλεις κλαίει µέλἈμσι λαμεῖν. ἡ 
4 .. Δ 
ἔτως, Ἠὰ 

κτήση ποῖς ύος συμφοροὶς 33 εἰς }άμἒς σας. 
1667 4 Η } γαμᾶμα ] ̓Ασο εἶς λάμον ἀφίξομμ» 
1668 3} Ποῖ Ὢ ἐκφόσξη ] Πο ἀπελθίσι ἃ Ἰάμον ἐπφάξη: 3 ων 
1669 ., Νὺξ ἂᾳ ἐκείη Δ. µ Ἐ. µ.] Φονόύσω 3 σὺν ὑὼν, ὥανερ µίω σε 

5 Ἔ Δανωᾶ θυγατέρων. ̓” 
τόσο Οἷον ἐξωνείδισεν ] Καυχωμένη εἶπεν, ἐξύδρασεν. ὀνειδθ» δν ὃ τέτκ ὸν 

εὐσὸ Φυναικὸς Ἀσελέοθι. ἢ θὰ ᾧ κλέης εἴληήαι, ἂν] Ὦ ἀμλέῖσε καὶ ἔνδοξον ἐποίη- 

σε, µιμήσεεθ Φήσισε ποὸς Δαναῖδας, τὸ 1 ὄειδθ», καὶ ὃν ἀγαθα τοη]εοδτ 

41 Ἀρισοφώνης, ----- ἃ τὰπ. ] Ταπῖς ν. 
465. Ἡ προδίδωσε Φρούριο», Ἡ ναῦς, ἡ ταπόρ- 
γητ) ἀποπέμπει Ἐξ Αὐγίύης. Ἰω δεµοί. Βὰὰ. 
Ιαρεῦαϊι;: ᾽Αριςοφώνης, ὃ ὃς τ ἀποῤῥητ᾽ ᾱ, 
5. ΑΔ. οσα ὃὁ ἠἰπρίω «4γέβορμσπίς 
ποπιπϊ Ῥταθβχεταϊ: ἀθετατ Ἱπ Αις Οοἆ. 
Ῥαείεγεπιε 'Α ᾗὕ μ’ ἀπόρητα αᾱ. Ε. ἄν. 

43 Ἐν γώμιὺς σού, ] Ἱπ Λιῃ. 0ο. Τίς 
Ἠπεςο Ῥτοχίπα {ΠοΠσΙεβαπίατ: ἢ τὸ οὖλγον 
ὠντὶ μὴ προσπ]υξομιαι, νὰ» τὸ σὺν σόµ. ἐπεὶ 
οὐ συγχαροῦµναι.. άψαι σε ἐπεὶ Μελώνιππος 
εεῖλε τὸν νδίαω κὸ ὕςερον Αὐγιαλ τὴν ᾿Αδό 
σου. Ἠοτιπι Ῥτισια οίά Ρ0ἱ νε]πι ρπο- 
σος ΡΙΟΧΙΠΑ, Προσπτυξομαι κῷν τὸ τόμ 
πόνο ἐπεὶ οὐ συγχωρξµαι Ῥώψαι σε" Ῥετῖπεηί 
κά ψ. 1665. Ῥοβτεπια σαι Ώμο Πθτῖπί α]]α- 
18, 4ποφιε [ρεξεεπε πε ου] 1ε Ἰαΐεις Πα 
ἔοττο σοι εηα: ἐπεὶ Μελώνιππος ἀνιῖλε τὸν 
Τυδέας ὸ ὕσερον Αὐγιαλία τὸν ᾽Αδράσα. Τ]- 
Ίπς Πιτ Αὐγιαλιὺς «Οάναβίς [τά πεπ]ησπι 
πονὰ, αἱ Άωμο {[οπρίετίς ἀπίιε[εέζιπι 8 

δώ 

Ἰήείαπίρρο, ἆᾳ «Μ{εαπίρρο Τγάεοφιε ᾱἷ- 
νετῄσΏπια 9ποαῖε Ογο ίσος ἰταβ14Ι Πε σο]]ρῖ 
οτε εχ Οὠροί[οά. Πίν Ῥ. 156. δεᾖοίς 

ἑριμά Ν, Χ, 11. Τγάεα ΠΤαίτεπιηῖε 4άγα- 

ὲ Μηκισέω Ἱητετ[εξτον α ήείαπιρρο [ευ 
Ὅμπτ Εεγοᾶοίας νν ο. 67. ὃς Ῥαμ/απ. Χν 
ο. 18 δεὰ 7γάίάεα «4ερίαῖεα» ΟΙ Τε» 
ὅαι ἀπκ]βνι Ἐρίροπος, Ῥππιο ἀῑοϊατ ἵπ. 
τεγ[οσίΠο σοπρτεΠαι ᾖ{αοᾶάσπιας Σ{εΙΙαμτεο 
αριά δελοί. Ρἰπά, Π. ΥΠ, 6δ. Γαία» 
πέαε, ΙΧ, Ρ. 729. «ἄερία[εί Σω Έγα: 
πέρρις πἀάποάιπι Ῥαθτ ΠΠ Γ{οπιεάο ας 
ὃς Ειγγαίο απ Τγοίαπι Ῥτο[εᾶι, ΤΥ}- 
ΡΗΙοάογο ν. 157 Κυκήππος, ὃν εὐπατέριν 
Κομιαιὼ, Τωδήος, ')αλώμιοιο μουνθαδίοιο το. 
χοῦσα, ᾿Ὠκυμόρῳ τέκε παῖδω σωκεσπόλῳ Δά 
φικλδὶ, πὈὶ ποπ οπππ ΕάΙΙοίς 4ο. Λήεγτίέοι 
{ἱο Κομιαιδὼ Τυ)ῇοςφ [εὰά μας προ [απτ Αί- 
γιαλης Τυδβο,: φμεπι Ο9ΠπΦεΓο βερετῶ «4ε- 
Εἱαίεο Τγάεί Σέο, 

ρα) 



ο.” '« 
ασο .- ενσπυχιΟοδι πμ 

δμύαπη, καὶ ἡμῖν σωυήθω παρόσον ὀνεδθ. τῷ Κρίοιῖε, εἰ ὁ Ἱὸς αἶτε) τὸ 
γνομκὲς 33 Ἀσπολεῖτομ ὡς οἳ Αἰγυήε ππῖδες. 

ιόσ1 ο», Ίσω σιδηρΟ» ] Γινωσκέτω τὸ ἔφ(Θ»: ὄρκο 240 μοι τὸ ζιφὈ- αὐτο. 
1673 4 Συμφάξομα ] Σιυεξορλσδήσοµαι. 
1674 Γενναιότνς | ̓Ανι ὃ «Όγνεια. Γενναως μὲν προ ἵτεις, μωρῶς δὲ. ᾿Αλ- 

λωρ, Ὁ δὲ αν] ἃ καὶ. ἔπιν όλνειώ, καὶ µωθέω Ἔνεςι σοι, 

1675 Καὶ ξιωθανεμα ] Καὶ σιωωποθνήσμω» «Φησὶνν αὐτι, ἵνα λέον τι μα: 
Θης” ον ἢ ὅτπ περθιτεω -' γρομένη, αν] ὃ ἐμτὶς Ἡ πελίωο ολρομένη. 

1628 Αλ’ εἰ γαμιίκίω | ̓ Ηθικῶς τᾶτο «Φθλσεεκτέον. 35 καὶ δε σωυυπικ-ειν 
τὸν καλῶς δ ἂν ἔχοι, ἐγὼ γαμοίμίω, καὶ σὺ µὀνθ» Φόίγεις ὦ πατε. Σιωα- 
πβέον δὲ 46 τῷ, ᾿ΑΑ’ εἰ γαμοίμίω» τὸ ἐξίςρ Τί, σε τυφλὸν ὅτο θερωπόίσει, 
πάτερ, 

1681 Πεσων ] Πεσὼν κείσοµαι πε µοι ἐπὶ μοῖρον 
1663 Ἕν ἥμαρ] Γροφετιη 

--- ἓν ἡμάρ 47 μ’ ὤλβισ ἠδ ἀπωλεσὶν. 
πὸ δὲ ἠδὲ αι ὦ καὶ. πο ἓν ἡμαρ µε ὠλξισε καὶ απώλεσε. ποῖον δὲ ἔδο καθὺ 
ἐλδιΟ- ἐγνετο καὶ δυευχἠς: ὅτε τὸ αὔιγμω Ἡ ΣΦιγὸς ἔλυσε. κ } τω αὐτὶὼ 
μέρον καὶ ἔγημε τία μητέρα» καὶ ὁ δρχῖς αντιλάξετ. τὸ μὲν ἓν οὐπχημω 
τὸ λύση τὸ αἴνιγμα κο [βασιλο σι δυσύχηµα δὲ, τὸ άμα τω µηπίρα ο 
ὃ } Φισεως «εσμόν. 

1686 Οὐ σωφρονέση Υ ] Τὸ καὶ εωωαπτέον σε) τὸ Αἰφ;ροὶ, σόκ αἰᾷ-ροὶ μή 
5» Φυγὰ τῇ εωφροέση» ολα καὶ Ἀμναία ἡ παώτή ΦυγΑ ἐς, 35 Πρες ρνικῆς 
ο ἔᾳ καὶ χοσµίας τὸ παρεῖνοι καὶ φερθιτόύ σε 3 πυφλὲν πατρα. Αλως, Κατ 

4 ᾽Απολεϊται] δῖο επιεπάαπάιπι αεπ[ῖ 
γη]ραίῃ ὠτολείπεται, Ἱπρη]ηής Ῥτοριοτ 
ΓεϱὪ. «1ἶαε ρτα΄ θυῖς Ας. Οοᾶ. 1η 1]]ο 
Ἱαρεβαιιτ: εἰ ὁ νιὰς αὐτᾶ ἀτὸ γυ μικὸς ὦπο 
Αείπεται» ὧς οἱ Αὐγύπτη παῖδε, «Ώδ"ο Πὶ5 
44εο πο ἀἱδροιί[αι ὠπολιίπεται, 

44 Τμομµέη ] Γεομόης Ρὶ εται ἵη ῑς, 
οἶσε αοεεΠετηπῖ εχ Απς. 6ο. 

45 Καὶ δᾷ σ.] Κέπσίως οπιί[εται ρατ 
Όπις ΕΠΟ] ρατεπῃ τειπῇτ αἆ Ῥατπρηιαβη, 
“46 Τῷ, ] Οἶπε ΓεπΗπίήσ, τὸ ἐξῖς, 9Ἡ πι 

εΠεπῖ εχ Απς.. 0ο. Ἱπιετίθνία, ρτῖης Π]ιὰ 
πὸ ΠπιηπάπΠι ατα ἵπ τῷ" συνωπ]έο δὶ τῷ, 

τὸ ἑξπε, ΒοΠΡΙ ᾳποςπε Ροϊοταϊ σα - 
πέον δὲ το, πρὸς τὸ ἑξῆς. 
7 Μ᾽ ὤλβισ ἠδ' ἀπώλ. ] Κἰπρίιν ὤλβὶσ” 

εἀϊ8Ιτ, Ῥτο ὤλβισεν" Ῥτο ἠδ' ὠπώλισεν Μ{. 
Λας. ὁ δ) ἄπ. Πποετα ΙεξΙο εΠει; ὅ ὃ' ἄτ. 

10» 

5οἆ Γοηποπιῖα Ιποράσβιη Ἠ]αὰ ἠ2 ἂπ' Ῥαι» 
Ίο ροἩ Απρ. Οοᾷ. ἓν Ίμαρ .ὃ ὤλβισέ µε» 
ὸ ὥτωώλεσε, 

48 Πρὸς γενμκῖς ἐςέ κὃ κοσμίας ] («επετο- 
/απι ποᾶεβαηΙζεε «ρε: Που ρο!ιί Ῥτο 
{οΠρια ]εξίοπε (οβἱεῖν ΛΙβ. προγενητι.. 
3 κοσρίως. 011οᾷ ουσ Ππε ερπίτογειῇα ῃτ 
πιαπαάο/πΙἩ Πιά α- πιβ τεροβίπι Οταππα» 
εσο '4πσηια οοποταῖτ: δεμοί απ Εατρ. 
Ογεβ ν. Ζι4. οὐ πβὸς ἡμιῶν Φησὶν, ἐδὲ τῆς 
ἡμιετέρας ἀῑίας, --- δκωκολωκένσαι τὸν τῶν 
Αργείων ἐλλο, ΟΡΙΙπὰ θπίηαε Πο Ισ" Πη- 
της δοήΐρίοτες: 7ηαεγά. 1, ο. 50: οὗ 
πρὸς τῆς ὑμνετέρας δόξης τώδε «ΘΡίαίο 
Άιπαϊος Ῥ. 133 Ο. καὶ πρὸς σᾶ Ὑε, ὢ Σώκρ. 
σεον ποιῖς. νἱὰ. Β. δεερἠ. Απίπι. αἆ (ο- 
ΠΕ. Ῥ. 33. 7. Δο Απὶαι. Ρ. Τά. ἃ 
«ὐγε[οα, πὰ «ει, Ῥ. 319. 



ΕΙΣ ΤΙΑΣ ΙδΟΙΝΙΣΣΑΣ. κτιόν 

5. ἐρίω π]ῶσιν . κὸ ἔτω ἓ λέγον 49 δοτολντίον Αἰη/ρδὶ ἡ Φνὴ ἑ σαφρονέση 
. ὀυγατρά. αλ’ ἐγω Ἀρναία κα) σώφρων. Ζηλωτέω δε ἑκατέρα τὸ 49.: ἡ μὶν 
.. } σιωαπιθνέσκειν καὶ συμφόνχεν τῷ πωτελ θελει, κ.ὸ 2άμον παρορῶσω κα) 
οὖν συρορίδα. ὁ δὲ, τυφλὸς ὧν κοὸ γεκόμν δεόμμθ», τῇ βυγατρὰ 79 κ βηὴ 
1» µένειν καὶ στολαέ ειν φάμε κ9ὺ πι 

ού ώς τὸ σύμφωνο, ἆλλα Ἡ ο τὸ δρόµα Οπττίθετω, πῶς δ Ἀψει κἡ 

ΑΑνζγένη ἃ Πολιωείκίωυνκώτὴ συμιςόζγέσω τῷ πωτεά; Ώλεονάζει δὲ τέτῳ τῷ ήν, 

Εὐρλπίδης. 
1693 Ἐ τυφλίω Ἱ τίω ἐφερημένίω ὀδηγίας οἰκείων ὀφζαλμῶν, . , 

ιόοῦ 4 Ὁποῖθ. | "Άρθεον ἐνταῦ]ω τὸ ὁ, κανὸ λέγετω καὶ Οπὰ κδετρη, τὸ 
ποῖον. 

Απ] τὸ η ὧλ ξ ἆ ἀρα' ὁ δὲ ἆλια 53 ων ὃ ὃν, ὁ δὲ λέγθ- κατ ἔρω» 

τησιν. ἆρθ δή σεὶς πες ἔσι κακεῖς ἅλα κακαὶ ἐρεῖς 
16,9 Ἐν ταῖς Αθήναις |] Ὁ χεηπσμὺς ὁ λέγων, 

Ἐν παῖς ᾿ὀθύνως κ. τ. λ. { 
17090 Τί σε πόεγθ- ] Ανά ὃ πέλιε, 53 τετροπολις ὃ καὶ ̓ Ατική. 
1701 Ἱερὸς Κολωνὸς ] Δέξετιι µε δηλονότ. ἔᾳ δὲ ἀκρωτήρκον ὃ Απίκος" ἔφ 

καὶ ἕτερθ» Κολωνὸς ἐργώτης. ἵππειο δὲ Φεὸν } Ποσειδάνα λέγει. 

17οι ο, Ἱππεν θες] Πισεῶμθ». ἐκεῖσε 1 ἰώ αὗτα 3 το ἱπωοκασιων 
Δεμα 9) ἱπαείε ] Διχᾶς λέγετο» κδὸ σληῤιωζμιῶς, καὶ ἑνμκῶς. «8λ δὲ ᾧ ἐν 

τῷ ἱπαείῳ Κολωνῷ τεδέφθτῃ } 

1793 Ἴθ' εἰς Φνκὸν ] Δι μὲν ὅν 
Οἰδίποδα, ἐν ἅλλοις 57 ἐξειργασαμεθοι ἀκρλθῶς, 

55 Ἐγωώ σφε θάψω, 7] απέοµάτο τῇ Σ0- 
Φοκλέὰς Αντιγόνη παρ αμε - αἱ δὲ ὁ Φάγεο, τῷ Ότη Κολωνῷ Οἱδίαοδει 

Ε7Ο7 Ποδαγος ] ̓Οδηγὲς ποδῶν. 

1708 Γενόμεθα ] ̓Ατικον δὲ το μᾶ 
1711 Βαάκτρα | Ἰίω ἑδηγίαμ. 

40 ”Απολυτεο ] Ἐοτιε ]εσοπάιται  ὧπο 
δυτίο. Μοά ΜΙ α, Φνγλ», ἡ Φογὴ. ---- νο 
εεπι [αρετβιαπι Φυγην εἰθοῖ. 

ξο Παρμωεέ] ΛογέαΜιΥ Πίέσην ΊΠάΠΕΤΕ. 
τος 4ποφπε, ΡΙΟ παρεαι, τεξθ., πὶ [αἱ 

Ίος, ἃ πε τεβῖμτμα. Ἰἵπ ης Οτασμπαιίσο- 
τω θἀποιαιορίοης Ραπἱο πηαῖος» Ύπᾶπι 
Άμπο» ἠοεπιῖα αἲ Γλ ποῖς πά1οἶριιδ ποπ 
α6εο νωρειαδί.ηγ. 

5Ι Κωτὰ τὸ αμα]. ἍῬτο κατὰ δάμα, 
-οό, Δα;. ε Ύµο ἀείπεερς γα/ραίαπι: πῶς 
τν ας ΜΗ ἡ Αντιγόνη τὸν Πολ. ἵπ Ἐὰά. Βο- 
Τη Ῥαῖς ἀθεται: ἵαπάθπι ΝΠΓ. πλεονάζκσα 

{πο σλεράζει, δὲ) ἐν τῷ τειοίτῳ αἰδει ὁ 
Εὐμπίδας, Οεἴετιπι Ἠοο δοιοιίου ἵπ 
Ἀυςδ. (οά, Ἱεσεδαῖατ Ἱπίτα αὰ Υ, 1791. 

ξ α. 

17ι3 

ιο ωπεη τεἠααί, πε Ππῄτα ρεταπίτειθ. 
τσ. 

53 Αντὶ τᾶ Υ] δίο Ας. (04. Ρτο δέν 
53 Τετρώπολη ] Ῥοβιππι α Άαγπεβο ρτο 

τεσματυλοσν 
δ4 Τα ὑπποπώσια ] 5εαπεΡᾶίης 1π Απρ. 

0ο ἔςι δὲ 3 ἕτερος Κολωνὲς ἐγώτης, αυαε: 
Ἰπ 3Ἠο 8εΠο]ίο ἴαπ ρτοίῖαης, 

55 Ἐξεργασάμεδω] 094, Αις. ἐξεργά- 
σµεθ”, αποά ρταείῖαι α]ιετῖ, 

5ό Εγώ σφε θάψω, ]. δεπατίαπι {ταῆτα 
ΆΒαγπεβως Ἱπιρ]ενῖτ: ας ἵπ Εὰὰ. ἵπ Απδε 
ΜΙ. Ππ]δππχ ἵαυσιη ]εσεῦαιως, 

στ Στέρματα τη Σ. Α. Ἱ. δίς Απ. 0ο. 
Ῥτο να/ρατῖς, τῆς Ῥοφοκλέες ᾽Αντιγόης' Ία 

Άλ]ερογ. Εοπιεγ. Εεγοκήέ Ρ. 386, ἡλν 
Χα : 



τδα Σ Χο Α ἵ α 

1713 Ὡς) ὄνδιρον ] ᾿Ονόρῳ τω Ἰᾳ2ὺν εἴκελον ἔχων. 

1715 Ἐλαόε ] Λείπει τὸ, ὅ Κφέων. 
1σ17 τί τλάς ] τις Φησίν» .5 ἆ λέγεις» δεν τλάς᾿ εἳ καὶ σαψεχῶς αὖ. 

4ὐ (λέγει ὅμως ἡ Δίκη τὲς κακὰς ἐχ, δρᾷ, 1δὲ -µετέεχέται αὐτῶν πος ἀσεξέας 
κο) αἰσμωεσίοις. κάδ' ὐμείθετωι ] τετέων Οὐκ ἔσ Ὦ κακῶν ἡμωρέα Φρα τῷ 9εῷ 
») οἱ λανάκτΏσω πωᾷ Φησίν. 

1718 ἄ ̓ Ασιωεσίαι ] Κακογνωμεσιώκς, 

17ι9 “οὃ. εἰμὶ ] Ἐγὼ ἡμ)» 

λύσεις τὸ αἴνγμα. 3 ἡ Ἐπὺ σε 

Ἀροτῶν Ἰ Κανᾶν δηλονόπ. Ἑ 

οΦησν, ὃ ὃς ἔδοξα παντως ὠπερθεηκεναι σεφία, 
μεσα. 

Μᾶσαν ] Μσσαν ἑρόνιον Φησὶ, τω μεγάλίω κα) φθάθλεήῖον σοφίαν. 
1729 Σφι[ς κ. τ. Ας ον γαλ», ἄν] τά τὸ κλέθ., ὁ Σφι[γὲς" ἐχ 

ὧχεν κα ΣΦ)γξ, ὦλ) ὃ ἔλαδεν αὐτὸς Ἅ]α τω Σφῆᾷμ.. 
᾽Αναφέρες | ̓ Αναπολεῖς 

ξ κλένς ἐσίν, 
1798 ι "πανε ] 

κατ' ἐρωτησιν δὲ ὁ λόγ(Θ-, καὶ να δὲ πὲ εφ» Όὴ 

Ἄπαγε, σωυπὸν δηλονότι, οἰνὲ Ἀσπιχώρν κοὺ ὥπαγε ἔ 
σποπὸ | κ» ὄνπεώ ο ἄπογε αυδῶν πο σξίτερα ὀὐτυχήματα ϱ μᾗ μετοχής», ὃ πεωτὸ 
δωνάτω τῷ» ἄπαγε αὐδῶν τοὸ έοτερα ὄυτυχήματα. 

΄Άπαγε το ] 6 Δια] τὲ μνγμίω ... ὃ πίω Σφίρα σφίας; δί ἔπε- 

χε; Φησ τᾶτον ω λόγον" πε ὸν Ἁ Φφησὶ παρελθεσης ὁμιλίας μνημοιόσον ἐπεὶ 
.. λέων ἡ λύπη γίνεται. ἄπαγε ἓν, πέπαωσο, καὶ οἱ Φράλειπε λέγων πο σῦ- 
συχήματα, δντυ χηµάτων παρόντων. 

17382 Λύδῶν ] Γοσφέτω» ᾽Ααιδῶ», ἅτι 63 μαντόμµάτων. ἤγεν κῶτέλειπέν 
ϱ» σε το ππέρθ- οὐτυχήμωτα Ἔ ἀοιδῶν. .. 

1727 Ποδεια ] Ποεσοπειὰ κατολιπᾶσα δᾳκρυΦ ταῖς παρθενοις ἔξειμι ο απες 
ἐδώκρυσα μετ αὐτῶν, αφ ὧν δακρύων εἰς πέν καὶ εἲ μνήμίω ἠξεσί µε μἩ 
ατῶζ. 

Ν ν 
ἀῑοῖιητ οἶονε σπ ατα ο σ λόγων ὃ 2; προξτων 

καυτοδακπῶ, τεῖς μετ) αὐτὸν παρελόμιειος, Ητπ]ς 

Βεο]ίο. αἴαῖιο α 16ο ποπηηί Οὐδίποδι. Ἴαξδς 
., {αοαάῑια Ίεβεῦο πιιτ {ῃ Αιρ. ᾳσά, ὡς βού- 
4λογται οἰκοιομωῆσωι τὰ δράματα, Το/αΠ 
οἶῖπι Πῖς Ρίυτα ἀεάεταῖ Οταιπαα σας, ϱ19- 
συιη οδ[ο ιτανῖε Ἱπα ἀεξεἔτις. 

58 ἁ λίγεις] ᾽Αεὶ λέγεις ροηί Ροιπεταῖ εχ 
Σάὰ. δεὰ Παες ἀείετιοεπὰα νάεραπιατ, 
Ῥτουῖ εταητ 1η Ας. 0ο. α Κησίο ρητιῖπι 
αά  Βοταρύταβα τε]ια. Όυαε [θημαπίας 
ποσεπ] ἀσυεσίας {αητ εχ Ας. 

5ο Ἡ ἐσὶπ.τ. Ὢ. ] Ἠδες οιῖαπι Ἱ]ῆπα 
Φοσος/ετης α4 να]ραια 

60 Διωτετὀμήμηνα, ] ἵα Εάὰ. Ἱερεραίας, 

”. 
Αλ- 

Δια τὸ μνήμη π. ἵπ Λαρ. 0οἆ. δια τι ρονήμνην 
ποσασθαι τῆς κατὰ Σφίγγα σοφίας. ε όμαδια 

Ἰαπο Ἰεέείοπεπι οοπΗΐται: δατὶ τὸ μνήμην π 
όι Ἔπεχε ] ΜΕ Απς ἐπίσχες. 
62 Πλεων ἡ λύπη ] "Όοὰ δις πλέον ἡ 

νά, δἱ Ἱερετεῖισν επεὶ οὐδὲν πλέον ἡ μνή» 

μη γωηται ΠρυΙβοατί ΡοΠει : {ποπέσηι εἰ 
Φεἱ ΠΠΕΠΕΙΟ ΗΕ) {4μαβ. 

ό3 Παράλεπε λέγων] δἱο Απσ. (0οἀ. 
οπι]ῇο Ρατι]ο]ρίο», παράλιπε ἴαπιμπι Π]ο 165 
Ρεῦαιας 

ό4 Ματευμάτων ] Ἱη [ορια Ἰεξίοπε, 
μιατευμιώτεύσεων, Ποτῖο Ιοϊεῦατ, μµατωμά- 
των ἢ µώντεν. Ἰπιβέαπι πιοκ τεἠφπὶ {0χ- 
πιᾶπι τεσεβΙΙΟΙ8ΠΙ κατέλιισα», 



ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΦΟΘΙΝΊΣΣΑΣ. Ἁτὔ 
Αλως. Αν ὃ δακµσασα μι Ἑ παρθένων, ἔξιμι Ὁ πὔλεωο. 
1σ99 ᾽Απαρθενυτ ] αν 8 αμ. αλ » 5 ππρθεν ἀναξίως πλ. 

1. ' 

1780 Φεῦ τὸ Χθήσιμον ] Τηὺς 6 ὅ καὶ τᾶτο ον Ἀντόνης λέγωσιν. 
1781 Εἰς πατρός, γε συµφορᾶ» | Δνουχη ἐγὼ, Φησὺν, ὅτ ἐν καιρῷ συμφοσθ 

ξ κ οψίοι δόξα Ἀστείσοιία» ὡς ο] Φεόνιμί(θ- καὶ σιωετή. σωμετός 38 τὸ καὶ δνου- 
χδνὰ τῷ πατρλ αἱρειοθιι. ὡς εἰ ἔλελβν, ἐθελόμίω τὸ σιωετόν μὲ Ἡ Φφρενῶν ἐν «- 
πυχίας καρῷ Ὀληδείξασθω. ρ 

1738 Γάλα ἐγὼ] ᾿Αθλίι εἰμὶ ἕνεμω Ἔ σῶν κακῶν, κοὶ Ὢ ᾧ ἀδελφί Πο- 
λννείκες ὕδρεων. ' 

1736 Πρὸς ἄλικας] δὲ Δίδυμθ: Φησὶ συμεθελεύοιν αὐτῃ τᾶπο ποιῄση ὑπ] 
ἐθλνίσωσιν. αὐτίω" δὲν 19 λαμξανειν ἐξιόντερ ἐφόδιων. ἢ ἵνα σιωποίζηταιι ανπαῖς 

1737 Άλις ὀδυρμοίτων ἐμῶν | ᾽Αρνάντως λαθη τίω ἐμίω δυουχέαν αἱ ὁμή- 
λικες, ἡ αὐτοίρκειἄ µοι- Ἔ Θρήνων ἐσι 

1748 Συ δ' ἀμφ) θωμίκε ] ᾿Απὸ κουᾶ τὸ φώνῶι, ἵνα ἵπετισης τὲς θεές 
λῆξιν δσναι Ἑ κωκῶν, καὶ ευμλυεῖς σεὶς τα λοιπα Ἰενέοθα, θδαπέκφαντος ἡ ἡμᾶς: 
εὖὐ Αθήνας. α 

8 Ῥωμίως. λιτοίς. ]. «Λιτὴ βώμιθ- ἡ ἐν τῷ βομῷ 60 φυόμλωθ». 4 
1749 Ἵνα γεσικθς]. Ὁ πφθ» μα Σεµέλης ὁπν ἐπὶ ἐψ Κιδομρῶνι σηκος δὲ 

ὃ ναός. 
1741 "Αξωτθ» ] Δηλονόπι τοῖς ολ. ποῖς πο Διρνυσιδκοὶ μὴ γνώσχήσε 

µυσῄριω. γδν Χ Βρόμαιον Φησὶν 9, ἆδηλον δὲ σεὸὺς ᾖ ποπε Φησὺν ανὐτίω τὰς 
Θεὲς αἀξών, καὶ µάλιρι ἃ Διόνυσο. ὁ δὲ χορὸς ἀσυμποθὴς, πεερθένον ὅτως ἀτυχῶς 
Φεύγεσιν μὴ οἰκτιζό 
«17495 καδµείαν ] νι Ὅ [1 θτχωξήαν», καὶ Ιὼ εἰθίσμεθο ἡμεῖς οἱ Θηδαῖον 

Φορεῖν. 

"Απιως. Τέτω κελείεις χθρῦση .. ᾧ ποτε ὠνεχόρούσω ἐγὼ Καδμείαν νεςρλδα- 
7 λυσαμδην κὸ 3 ἐν ὄρεσι {σον ὃ Σεµέλη». αλ ὅμως χάΐθλν σδκ πδεξάμίω, 
ἀνθ' ὧν ἐχόρσυσαν | πῶς ἕν κά κελενεις καὶ γκυ αὖτα) χιορεῦσοι) τῷ ἅπαξ χατο”- 

Φρο 

6ςξ Πανός ὠναξέως]. Ώεεταπί ἵπ Ἐάὰ, σῳ αὐτήν" οὐδὲ }Φ λαμιβόνεσω, ἀξιόντευ ἐφοδι., 
απ], αά[εξτα Ιοτίαπ 6 Οπητ. Όοα, α δεηπεπία νί Ώ. αἀρο[ιοιαε: ἔιο αἀεβπὴρ 
βαὐπεβο. 24/. {πριβαπιπι, εμέ Ὀανίαοι Εορ[εμείίμ 

66 Καὶ τᾶτο τὴς Α,] Αις. ζοἆ. ρώ- 7”. ο. [μα ππαπν ἐπ ᾖπε αἄ[εγίρβε: λείπεις. 
Φεται Φο.. . , ὃ χρήσιμιον Φιοᾶν εξ πωτρὸς γε µία σηλίς, Ῥτο ἐξιόντες ὃτ ἀξιόντες., [οῖ- 

συμφορᾶς εὐκλεῶ µε Ἀήσει ὃ τᾶτο ὅτι (αᾳπ Βεπάιίῃ ἐξιόντῶς, 
Στι) λέγει αὐτὸ Αντιγόνη, 6ο Γρόμενος ] Τσο, Ὑνομιένὴ, 

67 Δρόμος ] Ῥτο Φροίμη, Ωποά Γετνατί 79 Λυσαμένη] δοήδθπᾶιπι, ρεβρίδε ὃν. 
ρ ς τεεερί Γεηρίαπι Ἱεέεοποαπ, δυσαμνένη δΗρία δέᾳο/. α ν. 792, ἐνεδέ- 

68 Δί δυμος ] Λιᾳ. 0ο4. Δίδυμιο συµβεΗ- Ἅυντο νεβρίδαᾳ, 34 Υ. Ἰ98) δφμιωσα ἑλώφον 
Ἀλεύε οὐτοῦ τοῦτο ποῄῖσαι δω (Το) ἐρωίσω. ἐδεδυμόνου 



16. Σοκ ο ἕακαά 

Φρονήσα»ῖέ µη, ἵἩε χάθαν αμοιθίω) 
ΔΘ» ποιαύτο πεποντε. 

1747 Ἡν] ᾿Ἠμίω, ὠσρχο. 
1748 Κατίηον ] Αν ᾧ ἐνίκησα. ἡ ἔγνων 

ποὺ σοφίσµατω» δὶ ὧν ὀκράτει Ὁ πόλεως, 9 
1748 Σφι[λὸς ὃς όν» ] 7" Ἱσορεῖ Πείσανδθ», ὅτ Ἡ χόλον ὃ Ἡρας ἐπέμ- 

φῦη ὁ ΣφΙγξ πῖς Θηδαίως στο Ὁ ἐφιάτων μερῶν Σ Λαΐῖον 

«δα Ἐν εῶν οὖν ἔον, αλ’ θὰ ὃ Οἰδ- 

Κράτι] κάρα Ἁ κοὶ Κράτ 

Αἰθοπίως» 7 ὃτ Χ 
ὠσεθήσανποι εἰς 3 «ρχνομον ἔρωτα τᾶ Χρυσίπωε, τ ὃν ἥρπασεν Ἅστο «Ὁ Πίσης, σὔκ 

ἐπμωρήσανπο. ώ δὲ ἡ ΣΦ)γξ, ὥαπερ γράφεται, τίω ερὸν ἔχεσα 73 δροικαίνης » 
οἰνορπαζησω δὲ μικρὶς καὶ µεράλες κατήοθιεν, ἐν οἷς καὶ Αἵμονν ὃ Κρέοντ(θ- παχ- 
δω. καὶ Ἴπαιον ἃ Ἑὐρινόμα, τᾶ ποῖς Κεντιερος µιαχεσαμδωπ. σαν δὲ Ευρωομ(ο” 
καὶ Ἠϊονεὺς, οί Μάγνητθ- τᾶ Δἰολίδ κοὺ Φιλοδίκής, ὁ μὸρ ὃν Ἴπαιθ», καὶ ξὲ- 
ο» ὧν, «σὺ ἡὃ Σφι[γὸς ἀνηρέδη. ὁ δὲ ᾿Εάονευς ισὸ τά Οἰνομώκ, ὃν τρόπον 
ϱἳ ἆλλοι µνητρες. πρῶτί» δὲ ὁ Δαιθ» Ἡ ἀθέμιουν ἔρωταο τᾶτον ἔγεν. ὁ δὲ Χρύ- 
απωθ- ὡπὸ αἰηύνης ἑαυτὸν διεχβήσαπο τῷ ἔίφειι πέτε μλὸ ἕν ὁ Τερεσίας, ὧς 
µάνλις, ἰλὼν ὅτ Φεσυγὺς ἰὼ ὁ Λαϊθ-. απίτρεπεν οὐτὸν ὃν Όλη ἃ Απόλλωνα ὁδᾶ 
τῇ δὲ μα μᾶλλον τῇ γαωμοσόλῳ οεῷ Όνειν ἱερά ὁ δὲ αὐτὸν ἐξεφαυλιζεν. ἀπελ- 
Θὠν παίνιω ἔφονεύδη ὃν τῇ φιςσῇ ὁδῷ αὐτὸς καὶ ὁ ἠνοχίθ. αὐτᾶ, ἐπειδὴ ἔτυψε τῇ 

µάσιγι ὃν Οἰῤίποδω. κτείνας δὲ αὐτες ἔθαψε ο Ἁμκυΐίκα σιὼ ποῖς ἡμαῖίος, Ὑστανα : 
σας ἃ ζωθῇρα καὶ τὸ ξίφΦΘ- τὸ Λαικ καὶ Φορῶν. πὸ δὲ ἄθμω «ὑπτορέψας ἔδωκε 
τῷ Πολύζω» εἷᾶ ἔγημε τί) μητέρα λύσας τὸ αἴνιγμαω. μ ταῦτα δὲ θυσίας π" 
κας 7) πελέσας ἐν τῷ Κιθωιῶν, κατήρχετ ἔχων καὶ τίωώ Ἰοκασίω σι) τοῖς 

σι Ἱπορῇ Πείσανδροο] Ἑ «Ρί{απάγ{ ροδ- 
ἆωτ ους νειαδ εχεείρ[ειαϊ ἘμαϊαϊοΓ ρ8- 
συπῃ Ιπτετειαϊ ποἱ Ιεσετεπίηγς {π Α1Ρ. 004. 
Ῥ]οεπ]ῇϊ Ριπεβχα απ Ροβ ἀγβιωπεηία Πέ 
ὁγαγίῳ γε; οοἱοσανετηι, πιοπεπῖθ ΥΙΤΟ 
Ῥοᾶο, ΟΙ Ο0οάΐσεπ αἀλ]ραίι. «Ρ{απάτέ 
νο 9ἱπο Ἀασς ἀθτῖναῖα {ητ, Πῖτ Ῥτο- 
αὐίμτοτ Πετοίση 1]]πὰ να]ἀᾳ ποβ!λικίπια, 

4Ἡο Εογρι αὔα οεοῖποτα. Τηρουγήις 
Ἑρίρι. κκ. Τον τῇ Ζανὸς ο ὕμιμιων (Ἴιος 
Ῥοΐσῖε νεπῖι Ρ/βαεεῖης οἱ ὦ' ννρ, Τὸν 
Ἀφιοτομώχαν», τὸν ὀξόχειρω, Πρῶτος τῶν ἐπόνω- 
Ώε μουγοποιῶν Πείσανδιος ἕν ἔγραψεν ὦ κ Κα: 
µείρε, Χώτες ἐξεπόνασεν εἶπ᾽ ἀέθλας, 4ο ΦΡί. 

/απαγο «ἠζειγβης πσετς Ἱπ ᾖοᾶο 11 ο. ΧΙ. 
Ζ7Λρογήεα Ά: ας Απ αυαεόαίη Ρσαετειηῖ, 
πι, 

ζ5 Οἵτι] Εεξεῖπς Πίο οπΙάθῃι διότι [αυ - 
Ῥετειυτ: [αερίβίπιε ἴαιπεῃ 1]ιά Ἠπ]ας γίοε 
Ῥοπί ποι(ϊηαπῃ ε{ῖ, 

73 Δρακαίης] Ἑ. ΜΙ. τεεερὶ, ἶοσο Υο- 

οἱ δρώκοντος ἵἩ Εωίρά( Οεᾶίροᾶε ἆε 
ἈρήΊημε ἀἰεεθατιτ: . 

Οὗρὰν δ’ ὑπιλλεσ᾽ ὑπὸ λεοτόπᾶν βάσιν 
Ἐκας έζετ᾽ 

δία, οπ/βίμπ α Άαγπεβο, ΓαβπιεπίΏπι Τ6- 
Πιπεπάπ]η εΠ αριά «4είση. ΙΒ. Αη. Χαν 
γι. αθί νη]βαϊΠγ ὑπήλλασα ὃς Καβίζετο. 
Άτοπε Ίια νίταπι δµ παπι Τ. Ε. Βωγέρίή» 
αρα φποηπε Ἱερίᾶς οο]]]ρας ε Δηκεπί πο 
τς Βιπ]ΙΙΠιηής αὰ 1 ήπσεί Ἰμεχ, «Ρία8, 
Ρ. 54. 

ζ4 Τελέσως] ΜΓ ἐπιτελέσας " ----- Ρ8α" 
1ο Ῥοί, ἐν τοῖς ὀχήμωσι. ---- πι, Ῥτο 
ἐδείκχνεν ΜΠ. ὑποδέκνυι τῇ Ἰ. --- Ὠείη- 
ο6ρ5, οπ/Πο ὃὶ, ΜΙ, μετὰ ταῦτω ----- 
Ώεπίοπε {10 βπεπα» ἔγημοεν Ἔρυγωνην , ΟΙΠΠ18- 
{4 νοςθ παρθένο, ἵπ πα {οτε ΠΟΙΠΕΠ Ι4ἴεξ 
Ῥπίετηπι Περίφωντο. 1ΤεΙφιαε ναγ]είαῖεθ 
Ποηρτῖοπϊφ Ῥαμσαε {ωπῖ ὃς πο αάλμε 
πΠρΠΙΕΠΠΙ, 
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ἐχήμασι, κ.) Ἀνομλίων αὐτῶν αε; } ποπον ἀκεῖνον ὁ φισῆς ὁδᾶ κπσοωνη θες ἐλει- 
χννε τῇ Ἰοκάση ὃν πό κφὺ τὸ περγμα. θηγήσωτο οι } ζωρῖρς ἔδειζεν. ᾗ δὸ 
δεινῶς Φίμσε ὅμως ἐσιώπου. ἠγνόει ὃ ιν ὄντοι. κὺ αξ ταῦτα ἆλθε το γέρων 
ἱποξικόλθ” στὸ Σικνῶνθ», ὃς είπεν απο) τὸ πᾶνν ὅπως τε αὐτὸν «Ὄρε., κ) ἄνει- 
λετο, καὶ τή Μερόπη δέδωκε» καὶ ἅμα πὶ απάργανα αὖτο ἐδείκννε, καὶ τα κέν- 
τρα. ἀπήτει τε αὐτὶν τὸ ζωαγθλα κὸ ὃ ἔτως ἐγνώοθη πὸ ὅλον Φασὶ δὸ, ὅπ μὸ 
3 0 νατον ω Ἰρκάσης καὶ τω ατα) τύφλωσιν, ἔγημλο Ἑρυλάνίω παρθενον, ἓξ 
ς αὐτώ γεγόνασι τιοσαράς παίδες. τεῶτο, Φησ] Πωώσανδρθ”. 

ο 2 Οἱ τω Οἰλιτούίαν γράφοντες ᾿ (1δες ἔ ἔτω φησι αβὶ } Σφιβές. ε  ὃ- 
Αλ) ἔπ καλλισέν τε καὶ {μεεροέρε]ον ἅλων», 

”» - Παῖδ Φίλον Κρείντ” ἀμιμοιθ»ν Αἵμονῶ δῖον. 
5, χαὶ Φασὶν, ὅτπ σὲκ ἰὼ 9ηθλον ως οἱ πολλοὶ ομίζάσιν αλια χσμολέγθ-, 
9» δύσγνωσε πεῖς Θηδαίοις λέγεσε, καὶ πολεὰς αὐτῶν ἁπώλννεν ἐναρτίως ποῖς χρησ- 
2» μοῖ; Χρωωβίκς, 

75 Οἱ τὴν Οἰδιποδία» γράφοτες] 5ο]ιο]ϊ λλων, Παῖδα Φίλο Κρείοντες ὠμύμος, Δε: 
νειετῖ Πε ταπίαπι [πρετετα Ίπ ΑΙ. 
0οἆ.. τεῄφυ:ας, Ρτοχίαϊς ο «Ῥ]/απάτο [αῦ- 
Ἱεέαθ. Οι Ἠαεο ραῖσα ἆδ πα] 6χ- 
οετρῆι͵ Π{θγαϊοτ ἵνα τεἰίᾳα]ς {οπήαπ αἀῑεοῖτ: 
οὐδεὶς ὅτω Φησὶ περ τῆς Σφιγγό, Ὑειι[ά 
οαγπη]πίς γετ[ης ἀε[οπδετε περ]εχῖε, Ρίαθ- 
τετ Πος ἆμο [μασ]/ῆπιος, Ωποτῖπι {επ[ις αὖ 
1] Ῥεπάει απαε ρε]ετιπῖ, αίππάε 1αίΠθῃ 
που ἀΙβισπ]τετ ετπεπᾶας Ότταπι [πε εκ 
Οκ ἡροάίαε ροξπιαϊε, απ εχ {Ιεγασίεα Ρί- 
/απάγί, ἀεβπϊι πεφιῖτ «Ρέαπάτέ Ἰετοὶ- 
επσι ΓμὶΠε Ῥοδπια πιαπ{{αβυ] 6 6 5οΠο]ῇς 
34 «4γήμορῃ. Να. ν τοῖ7. Ἱπ εχεετρΏς 
εἴἴσπ ε Ρέαπάγο ποποπ]ία Ἰεπιπτας, αἆ 
αμὰς εοπποὰς τε[ροπἆεηι Πὶ ᾖμο γει[ας, 
"λα οἰπίτωπα: ἆ ΣΦιΥὲ ναρπάζνσα μυκρεὺς 
ω μεώλαε κατήσσιεν; ἐν οἷς κ Αίμοα τὸν 

Κρέοντος παῖδα, Ἰ]άπιας ἔ]ασπιοη τορίαϊας 
Ρε: «Πρυί-οά Ἱτετν Ῥ 148 πολλῶν 
εἐπολλυμένωνς αὃὶ τὸ τελευταίον Αἱίμονος τῇ Ερέ- ́ 
97ος. 11. ο {μιςηΙ ραϊνι, απο ἀρεᾶετί Πῖ 
νεα: ΄Αλλ ἔτι κάλλιςόν δε ώ ὑρράρασο 

μονά Ἅρου, βποσταπι τερταε/θητανί [ετρία» 
ταἩ Ἴοεο ψἱήφίαε, Ο υπ Ῥταθοθῦαϊ σοά. 
Μ[. 3πο Ῥεπρε: ἄλλ) ἐπικώλλες όν τε 3 
ἠμνεροίζατεον ὤ. παῖδα Φιλοχρειόντος ἀμύμοια 
αἱμοαδίν. Ρταειετια ΜΙ. Γαεῦατ: πολ. 
λσὺς αὐτῶν ἀπολλύων ἔναντι τ. Χά Χν δεᾗοίς 
34 Ῥῃοεπ. ν. 45, Σωκράτης ἐγχωρίαν αὐτὴν 
φησὶ Ἀρησμιολόγον θύσγνωσα μαντενοµιένηνς 

ἅπερ ἄεγνοβντες οἱ Θμβαῖοι, ὃ ἐναντίως αὐτοῖς 

χρώµωοι, ἀπώλλωτο ----- {46η {οτε 
(οήσιπιν τὴ Οἰδιποδία. ηπἱδ «οπᾷ1ἀετῖε 
Ίαι : 1 αι απ]αε ΙΧ: ρ 725, οἳ αἴητ ὁ τὰ 
ἔτη πεήσας . ὁ οἰδπόδα (νεὶ ο λτέδις) 
ὀνομιάῤται, Φὶοιῖ ος σαΠπεη Οἱδιποδίαν νο- 
σαῖ δεµοί., «Πε[δαέ να] αἱτετῖηδ Μελαωπο. 
δαν [βερῖηφ νετετες αἴτιπτ Ἠι]αςπιοᾶί 
Ῥοξπαιναι απο υριοταπιν απα]ῖα Επεγιπε 
΄ Τιτανομαχία ΄ Φορωνές : ᾿Αλκωαιωτίς' ἕ 
Δαναῖς" ἡ Αἰθιοπ.ς" ἡ άνω ὁ Αὐγέμιος " 
Γι μππιο τε οοπαΐτότες 15 οἶίπι νεὶ α- 
Ρεζανιως Ἰποετί, ΥΕ) ρτοτίι {ρποταῦφα» 
ως, 

4 ΣΧΟ- 
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μμ” ος ον λε ὃν νὰ 

περι ΜΕΤΡΩΝ, 
οΟἳΣ ΕΣματο Τρ ΣΓΑΗΣ 

ΕΝ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙΣ. 

γε; 1. Ὠ, τὴν ἐν ἄεροις] Ἡ εἴνθεσς τὸ δρφµατίθ» ἐκ µονοοβοφυώς ἔθν 

φξιόδν, οἱ δὲ «χοι εἰσὶν ἰαμθικοὸ τθἆµετρι ἀκατάληκτοι " Πζ, ὧν πελόυ- 
ππῖος ο (87) 

νι - 3 ς , 
Τὸν αὐπὲν αἲεὶ δυσυχῆ καθεένα. 

Φρω τῷ τέλει δὲ κοµωνίς. 
: Ὑ9. 86 κλεινὸν ] Σύρημα σεηκαταετικὲν Ὢ ἕξῆς ἆλλοιοορόφων συσηµόίτων» 

«’χων ἰωμβικῶν τβαµέτρων 1Ε, δὴ τῷ τίλει φἼρχγρο φίθ». 
Ἱυπερλ τά ἨΜέτρε τῆς οροφῖς Α. 

Ὑ9. 108 Ὄρεγε ῶ | .Τα ποιαῦτο εἶδῃ καλεῖτι» ὡς εἴρτι, ενομοιέριφαο 
κυρίως, «Ἀ]ὸ τὸ μὴ εἶαι κἩ οαέσν, καὶ εἰσ τῆς παρέσης ερφζς πο κῶλα Τ. 
τὸ Α ππιωνικὲν τράμετρον β ερ χυκατούληκτον 3 ἐκ ππιώνων τετάρτων δνο, καὶ 
αποδε. Τὸ Β ἀντακπαφικὸν ὀἵμετρον οἀκαταληπτον  Τλυκωιειον, ἐξ ἄντπαπαςμ 

ντ 

καί 

Ἠπ]ς πιθίτο ποπ οοηρπαῖε; Ῥεδ επίπι {6 
απ ορίγε γε, Ῥγοσείεω πια. εν 
ΠΟΠ ῥάευῃ Φιαγ{Η/ υ.υ ---. Υἷᾷ. 8 Εαγέρί» 

1 Σχόλια περὶ µέτρων ἡ Ῥαγεῖπι ἴαῑι ο] 
το]ῖο]ς Ππιετπηίχία, Ῥατίίπι Υπ]ραια {πι 8 
Οοὰ, Βπτοα. α 1ο. Κἰπρίο. Ἠϊο Ἱεριπιας 
εχ Ἐάῑίοπε Κάὐπρέ; τεριπε[επίαια, απ 1ης «επι ποια!ᾶ. 
Πηρι]α Ἰοσῖφ οοπηπιοᾷο [α01εσσταξ, 4 Γλυκώνέον ] Ιζηριέ Ἰπάϊοῖαπι Γεα πας 

α ΠΖ ] [η Ἐὰὰ. απ φπῖ Ρετρεταη [ουί Ώπα νοσεπι Πἱαίῃ τενοσανΙ 6 ποῖᾶ Γεηπεπίῖ, 
μπι ετοῖ ϱιβ" ἵπ Ί]α Βαγπεβί ϱ8, οπὶ ια πα «οἱοπ τετείιπα «ἀἴσσραιις αΠαραςεβέσα 
οπεηῖεπ αζποταιΊοπεπι 4ειγέοί ποι απίπι- αἐπποίγωνι (σΙγεοπίμπι: (σΙγεοπίω Υετ[αφ 
λΏγετιεταῖ, γοσαϊιτ οαἩ/{ραβίες αῑπιείε αρα]α[εᾶμὸ 

8 Ἐκ παιώνωρ τεταρτων Φύο] Ὑετ[ις 193, ασ) (ο, 
Ἔτουι νπ]εαης αἴσπε ἵά Ορ, Ιεβίυς, Νεο χερ) α | πο χλίμακηρ. / 
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κο) δίάμον. Τὸ Γ. ἀναπαιςικὸν δέµέτρον (9894 χυκατάληκτον. : ὂλη τῷ τέλη οΆή- 

Υ62ΦΦ’. 
Ὑς, τού. δὲ. ξύναφον ] Κατα σΕικοπὸν ἰαμίοι Τ 5 εἴτα αὐδαγραφθ». 

Περλ τᾶ Μέτρε π αροφῶν Β κοὺ ἅ 

«Ν. το) Ἰὼ πότια] ἡ Β αὖτη ροφη κωλων ἐεὶ Γ. Τὸ Α αντασαφικὸν δί- 
μετρον ἄκατάληκτον 9 Γλωκωνειον. ἐξ ἀντασαςν κοὺ θρητράτη Α, ἸΤὸ ΕΒ ἄναπαι" 

στκον άμετρον βερχυκατοίληκτον. Τὸ Γ τροχαϊκὲν πενημιμερὲς » τῇ Α ποδὸς χρ” 
ρείω εἰ δὲ βέλε» ποιωνικὸν ἡμιόλιο » ὁψ πίωνθ» Δ, ὴὃὶ απωδεία. θ3ὴ τῷ τέλοι 

ο ράγερφθ». 
Ὑδ. 112 οὐ γάρ π] Κατα σθικοπὸν ἴαμθοι Βν εἶτοι Φσόγο» 2οφθ. 

Ἶν. τι) νυν πόλαι] Ἡ τράτη αὕτη ριφὴ κώλων ἐπ Δ, Τὸ ΔΑ δωκτυλε- 
κὰν πενθηιµερές εἰ δὲ βέλε, Χοβλαμθικὸν ἡμιόλιον, ὃκ χρθλάµδα, ὁὶ ασονδεί, 
Τὸ Β ποειωνικὸν Φίµετρον κατοληκτικθν» ἐκ παίων(θ» Α» ὁὶ δωκτύλκ. Ἰὸ Γ σο- 
σωδιακβν τοάµετρον καταληκτικον., ὅκ χορλάµδα, ἰωνικῇ ὰστὸ µείζονῶ», καὶ κρητικᾶ. 

Τὸ Δ δακτυλικὸν πεννγµιµερές. εἰ δὲ (βάλει, Ακμή καθαρὸν ἡμιόλιον. 
τῷ τέλει Φ7ρλγροφθ». 

9. 118 Θάρσι] Κατα αξικοπὴν ζάμθοι Β, εἶτα Φζδάγραφθ». 
Ὑ. 194 Λοχαγ ] Κατα «ξικοπὴν ἡμέα Α, εἶπι «ᾖαγραφϐ-. 

Περλ τὰ Μέτρα δ βΡοφῆς Ε. 
Ὑς, 198 "Ε ὲ ὡς γαἲρθ- ] ἡ Ε αὖτη ΑΦ) κώλων ἐα Ε. ᾖἸὸ Α ἰωνὸν 

ἀἰπ' ἑλα τ]ο(θ-, δίµετρον. Μπσερκατοίλήκτον » 5 ἐξ ἰωνκὰ ἀπ᾿ ἐλατ]ο(Ο”-, ππίωνθ» 
Β, να) συλλαδήςε. Τὸ Β τροχαζκὸν ἰθυφαλλικεν. Τὸ Γ δακτυλικὸν τθάµετρον ακα- 

τάληκτον.. τὸ Δ΄ τροχαϊκὸν δέµετρο αἀκατάληκπν. Ἰὸ Ε ἀναπαιςικὸν δίµετρον 
ἀκατοέληκπον. εἰ δὲ έλε, αθρσφόκὸν τεάµετρον βεαχυκαταληκον ἐξ ἑωνικξ ὰστε 

μείζον» » καὶ χρελαμδα» καὶ ασνδείε, Οδ τῷ τέλει 9 Ῥχγραφ (8. 

Ἡ5. 193 Τὸν ἐξαμείδυτ ] Κατὼ «βικοπὴν Ἰαμθοι Δ; εἶτω «-ράγραφΏ». 
Περὰ Μέτρε δι ετεφής 5. ι 

Ἡ]ς. του οὗτθ” ὃ τᾶς ] Ἡ : αὗτη οροφή κώλων ἓ Δ. Τὸ ᾱ δακτυλικὸν 

σετράµετρον, ἥτει Φµοιρον ἕ ἔπες. πα }ὃ Δ δίµοιρο Ἔ ἵξ. Τὸ Β ὅμτιον ἐφδηαιμα- 
ρὲς. Τὸ Γ ππιιωνικον ἡμιόλιον» ἐκ πτείωνθ- Δ; καὶ ἰάμόθν. τὸ Δδ ἴαμος» τθά- 

µετρΟ». ὃλὲ τῷ τέλει αάγεαφθ». 
Περλ ὃ Μέτρε ὃ οροφής 2. 

Ὕς, 147 Τά δ) στ(θ» ἀμρὶ μνήμα ἡ 7 αὕτη εροφὴ, κωλων ἐθὶ Β. Τὸ Α 
ἰάμδθ- τεέµετρθ-. Τὸ Β ἀναπαισικὸν ὁ δήµετρον [βραχυκατάληκτον, εἰς δισύλ- 

λῶ- 

5 Ἐξ κά κ τ. λ π νηἱραδαίαε, ἐξ 6 Δίμετρον βραχυκατάληκτο Ἴ Ἐττοτθ πο» 
Δι Β,  συλλαβῆς, Ωποά Κλπρίμε ρο[πε- ἴαίο, Αἰπσέμς, νεπηαι 8 ΠΙΟΠΗΙΙ µιοόµνε. 
ταῖ Ίη ποιΐς, τεσερ!: {απ ριααι {οτιε Γμθταῖ Ἅτρο ὑπιῳκατώληκτο. Οπαίεπ ἀεβρπαι 4ΐε- 
Ὀπεν]ϊαιῖς ετρο: ἐξ ἰωνικεῦ Β, παίωνος Β, Π]θὰ Ρ/σεβίοη Ῥ. 13 
θα Γααῖ]ε Ῥοϊπετπί οιπίτεί; γετίας εἰ: ΑΦ’ Αρ, μα ϱ/ χέρι 

Ἐ 5) «0 Ύαν { ρϱος ος Φοβε } ῥες. 

τα 
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λαῶν. Τὸ Γ τροχαϊκὸν δίμετρον ὑπερκωτέληκτο. Τὸ Δ ὅμοιον τῷ πρὠτω Τὸ 
Ε 1 ἰωμβικὸὺν ὄέμετρον βρΦχνκατάληκτον. Όλη τῷ τέλει νο” . 

Ψ9. 152 Οδ ἐπ] Κωτὸ αΕικοπὸν ἴωμδθ-, εἶτι «’δόγραφθ”. 
Περὶ ὃ Μέτρ Ὁ οροφής Η. 

Ψς. 15634 ᾽Αλάνν αἱ κατ ὄη'] ἡ Ἡ αὕτη οροφὴ κώλων ἐπὶ Δ. Τὸ Α δα- 
κτυλικὸν πετροίµετρον, ἔτοι δίµοιρο ἔπης. Τὸ Β όμοιο πενλήµέμερέ. εἱ δὲ 'βελοι 

πὸ 1 βραχὺ, ἔπω παιωνικὸν Φµετρον καταληκτικὸν, ἆκ παίωνθ» Α, καὶ ἀναπαίση. 

Τὸ Γ ὅμοιον τῷ Α, κωταληκτικὸν εἰς δισύπιωδον. Τὸ Δ Φθοσωδακὸὺν τθάμετροκ 

βραχυκατάλήκτον, ὁψ χοθλάµξν , παἰωνθ» Δ ἄν] ωνκὸ οἲπ' ἐλάτονθ-, κοὶ 

ασωδείµ. 0η τῷ πλει πκδάγροφθ-. 

Ψ9. 157 Εἴῃ τάδ ] Κατὰ «ξικουπὴν ἴαμβοι Β, εἴτι αὐράγραφθ”. 
Πιρὰὶ ὃ Μέτρα  οποφῖς Θ. 

Ἡς,. 158 πὲ δ' ὃς ἐμὰ ] 
κὸν ἡμιέλιο ὁκ ὃ χορλάµθΗ κοὺ Ἰημθν. 

Τὸ Β παιωνικὸν ὀέμᾶτρον καποληκτικὸν» ἐς κπλὲ δρχομδκν. 
δακτόλα» ἤ κρητπκᾶ ο τὸν αἱ Ἀ]άφορον. 
τοἆµετρθ-. 93ὴ τῷ τέλει αδάγροφθ». 

ἡ Θ αὕτη ομοφὴ κωλων ἐςὶ Δ. τὸ Α χοθκαµθι- 
εἰ δὲ (Αέλει τροχα ἵκὸν πεν ον ωιμερὲς δ8. 

Λ 

ὃ ποίω(ο Δ κα] 

Τὸ Γ ὅμοιον ἡμιόλιν. Τὸ Δ ἰαμεθ» 

Ἡς. .όο9 Ἐκειθ- ] Κατα «ξλκοτὴν έμδοι Δ. εἶτα απ Ῥάγροφίθ».. 
Περὶ ὃ Μέτρι  οποφὶς Ἱ. 

Ὅς. 17ο Ἡ 1 αὖτη οποφὰ ἑτέως μδὲ ἔων ἐχμκατσμδνη, ὧρ ἄνω πιθεντθν ἃ 
ΦγθυσωπἩ., Κώλων δὲ ἐπ Η. 

ὅμοιον, "Ὁ κατιληκτιὲν εἰς δισύλλαθον. 

λοζσμωτικῶν. |!" τοι Γ τθλξναχέων. 

τὸ Α αναπτισικὺν ὀιµετρον ἀκατάληκτον. τὸ Β 
Τὸ Γ ὅμοιον πενθημιμερς, ὃκ Β. ὤέρκε- 
Ν 5 Ν 1 

Το Δ΄ ἔωνικον τθλµετρον ρα χυκατάληκτον» 

ἕκ. παίωνΌ- τετ. αν] Ἰωνκᾶ, τροχαϊκῆς συζυγίας, ἴτοι Οὐητράτα Β» 
5 ῃ , τ Ἀ Π 

ἰάμεν. Τὸ Ἐ ἰαμβικὸν ὀέμετρον ἀκαταλήκτον, ἐξ Ἰαμθν καὶ ἀναπαίσά, κ9ὺὶ δυα 
, . ΄ . ’ ” Υ 

χορείων εἰ. δὲ βέλει, ἑωνικὸν τολµετρον καταληκτικὲν, ἐκ. παιώνων Ἑ, καὶ Α» αν]. 
΄ 

7. Ἰαμβικν ὃ, β.] Ῥ'πείθτει Ιερεῖγαι- 
της ἵπ ΕάΑ, απτηπϊοτίδις 1 Κάηρις [ε- 
απεπιῖα:. εἰ δὲ βούλει» (ωπικὸν ὧπ᾽ ἑλώσσονος 
ἡμ όλιον ἐξ ἑωνικοῦ ) ἰομβη. δἱ Ἱερετεῖυσ, 
ης α ἰΡὶ βθρειπαεῖΟ, ὧν παίωνος ὃ ὠντὶ 
ως κ ἑάμβε" εππ[αε π]λ{] εἰ[εε ος τεῖῖ- 
ο. τεβΙιῆτ: Πανοπλος αμφΦ/{ ῥστοπα ζµσγίπα 
Ῥουΐπ εοπΙτπαης , ΟἴἶαπΠ ἆπο {σηιδο. 
Ῥταειετεα Μειτῖσιιδ αὰ ν 411, Τὸ Δ, αἷξν 
εῶνικον ἡοιόλιον κ) ὁ) βδύλει, ἑωμιβικὸν 
«έμντρο. βραχυκατώλή «Τον 

ὅ Χοριάμβε ] Ῥταειετ ζἁπρίωπι Πο επιεη: 
ἁανίι ἵπ Ιοιεαίς βαμίεγιως, οἱ τα]φαῖς. 
Ρίο νη]σαιῖς σἸάεταῖ 1η Ἐάά, απιιησίς ἵπεριε 
ωθ1οἳ 1 αὐ δὲ βούλει τροχαϊκό. 

ον]. Περήσεβίοα Ῥ 

ίω». 

Πάει οοτγεχετηηῖ Ῥτο ϱ Πμίωνος Δ΄] 
ἍἌπεοπ. πας ἀνάγερ παίώνος θευτέρς. 

εἴ; Έγεετ) εκ µ. ' 
10 Καταληκτικὸ ] Ακατώληκτον Ἠϊο ο]Ίπα 

τἱάίευ]ε Ιασεῦαιατῖ Οιοά αλάάτ ες Ἀσύλ- 
λαβο νετ τα 1ηπι οοηΡτ επια]εέχίεο 

τον 13» 11» 339” 
5ο. ὃτ ἠήειγίζης ἵπ ΡΠοεπ. νΝ. 155 

τι Ἠτοι Γ τριθραχέων ] Ἠαθς, ϱ ει 

Ἐάά τθνοσθία, ρα α Αάήβίο 
οταῖ σπα/νς ουγ ποῦ αἀἰοστεθίυτ: π 118 
ἵππιθη πι/ο {ηβι Εοηδεθατηγ: ἄτοι. τριβρω. 
Αγίων, Ιτοταπι Ἱπιοτῖιοὶ πιπειαίοαι, Εν 
α [ερπεμ. Νετίας Εωγέρίάίς ει 

Προς 1νο { ὅμιοχε { έσορα, 



περι 

ἑωνινᾷ Ἅστο μείζονθ»» κφὶ χρρεία. 

Στησιχόρειον. 

Νο ο ϱ Ν. 169 

τὸ σ: πτροραϊκὸν τθάμετρον. Μσσερκατάληκτον » 

Τὸ Ζ ἄντιαπασικὰν τθάμετρον Βμαχυκαταληκτον » κ Ἑ ἀνπασοασων, 

αὶ ἑάμδι. Τὸ Η ὅμοιον Μμιόλιν. ὅνα τῷ πελει ορ”. 
Ψδ. {74 Ηξει δόµκς ] Κατα. ωβικοπην Ἰαμιοι Ε ο θάγμφθ», Φ.. εἴποο 

Περ; ἃ Μέτα ἃ ορωφής ΙΑ. 
9. 19ο Ὢ λιπαρεζώνν 9ύγατερ ] Ἡ 1Α. αντή οροφὴ ἑτέρως μὲ ἐσαν ἔχημα” 

ππσμδνη Πλ πὸ πίλ(θ». κώλων δὲ ἐσν ἓξ 

Χρελαμθικὸν δύμετρον ἀκαταάλήκτον, ὁ χοελάμδὰ, κ θῥητοάτη Α. 
κατολεκτικόν,, εἰ. δὲ (βάλει δακτυλικὸν τθάμετρον ἀκατωλήκτον. 
χοελάμδε, 3 ἀμφ. "δρα χέος. εἰ δὲ βέλει., Ἰωμβικὸν ἐφρημιμερές,. 

1ὸ ΑΔ. δαμτυλικὸν- ἐφθημιμερές. Το 8 

Το Γ ὅμοιον 

τὸ δ ὁμοιονν ελα 

Το Ε ἰωνμιὸν στὸ 

μείζονος: ἡμιόλναρ, εἰ δὲ βέλα, ἰαμθικὸν πενδημιρεβὲς, ἆ ΕΒ πιδὸς ἀναπείση. τὸ 
5 πτειωνι«ὸν 9 

αὈγοθος. 
γαι .ο6 Πς ὃ ὃς τα δεν ] Σύσημ9 κὸ αξικοπὴν Ίωμβοι Γ εἶτι αα- 

13 Άμετρον κτειληκτικὸν, όλ ππίωγος ΑΔ. καὶ βακχείο. ἂὶ τῷ πέλεε 

ολ. 

γεαφί». τὸ πεερὸν σίσημα άλλως ἔξτν πα Ἀμωτισμλρον ὡς ἄνω. αιθέντιθ” ζ σεροω- 

σε ὅτω δὲ χρὴ χ «δόύτερον ο χιν γεύφειν ὡς θωρθάφη ππερ, ἡμῶν» ἵν ᾗ πλεκθ- 
Ἰωμδθ», καὶ μὴ τὸ Κωπανόῖς µόνον κείμΆνον ἔη». ὡς. πολλαχᾷ. εὔρήτιῃ, 

εππερλ ᾧ- Μετρ 3 οροφης 18, 
ει 159 Ἰω Νέµεσε] ἡ 18 αὕτη εροφὴ κώλων ἐθ 1Δ, 

ὃκ. παίωνθ» Εν ποὺ ἰωνικᾶ. μείζοθ» θέμετρον αἰκωτοίλήκτον 

ο ί ω Ἡ 
Τὸ Α΄ Ἰωνικὸν Ἆστά 

Τὸ Β 5 ωνικὸν 

ἡμιόλιονο ἐν ππείων(θ» Δ. καὶ ασονδεία. εἰ δὲ βέλει, ἑαμεικὸν ὄἵμετρν [βρ9χυ- 
παντούλήκτον. 
2ος (ὔτοι δίάμδν) - « ἀντιασάσ αν καὶ πυῤῥιλήν » Ἰ ἰάμξε Αι Ἡ 
τὸ Δ. αζρσῳθιακὸν δύμετρον ἀκατοίλήκτον, «ἐκ. παω» Β αν ἰωγικᾶ , 

Τὸ Ε ἀνουπτειςικὸν ὤάμετρον. '5 βραλνκατοίληκτων. 
πο δρ χρελαμξ; κὸν τλµετρον ᾿Βερχνκαπάληκτον, όν χο- 

Τὸ Η. ἀντιαπασικὸν δὶµκετρον Ὀσεμκατόάλη» 
Ἱσπωνακτειον ο ἐξ ολατράτν αν καὶ τρίτά κο 

συἈωθῆν, : Τό Θ. αλ λμιβς έμααμν κατοληκτικον ο» ἐξ ὅσα 

οάµ6». 
Σρον ὠκαταάληκτον. 

εάμδὰ, Ὀγητράτε Γ» καὶ οι 
κτον., ὃ προλεῖτοι Σοπφικὲν 2 

13 νκης Α΄ Κέπρίο τεξε Ροβίππιν 
Φ. πρίµνετρο.. ὃς ΠιοχΧ βακχίν, ΡΙΟ βρλχέος" 

ετίις εἰ: 
Μεταφίων/ ὤὌυει, 

εοχθ Ἰ]ωικὸν ἡμιόλιο ] Ἠ]ϊο ΠΙΟΣ ο Παιω- 
εικὸν Ἱερί. νοιιετίτ «ἐπρίω : Ρείπιις φμίάοιπ. 
Ῥες ῥαΐ0η Φιιαγέβ. Εἳὶ Ῥαμωβρομοι,, |εὰ ᾖυ-. 
πὲρί ν]οε Ῥοβιυς, 

14 Αρισπάςν ] Ὑοεεπι ταῖς πι 
βίες Ἱπτειογιῖς ϱ 0ο. πὶ. Ταΐϊα βΒατοο, 
ΝΕΓΠΙΠΙ ἴτοι ρ-ἆος οοηβοίης! 

φαν ͵ τε πυρ αι) λου. 

Τὰ Γ ὠνπαπασικὸν πελμετρον βορχνκαπέληκτον. » ἐξ ἰαμθικῆς συζν- 

ῳ εν νοβήτι 
καὶ χο- 

τὸ ς ἰωμθικὸν δἷμι- 

λεν. ΑΔ.’ Ἱτιχρτ. 
εόὐ- 

15 Βραχυκατ. |. «μόδας! ἵη Ἐάὰ, νεῖτο. 
ἐκ χοριώµβε πιο [επί 

16 Χοραμβ. τρίω, βραχυο, ] ἼΤτερ νοςες- 
εἀ1ς α πιο [πι Ιπτειίετίας, ο παδ τεβίίμδ- 
ἀᾳ5 πιοπασταπὶ Κἰηρίως, ὃς Βαλέργέεςς. 

17 Χοιώμβον] ἹΊπ «5ΛΥΊλΟΠΕς ποπηῖμε 
α πι [εοιπῆα ρτοάμσαίπς, οπῖ Σπάεπι ρε 
Ἠι]ῃς σο]1 [Εαμπάμ6, οἱ Αμυμω ο]ογ {πας 
ὅως εΠῖὸ 5ἳ Ῥτήη η ΡΙαΘΙετεᾶ ΠΩπΙθῃ η» 
4ο {οτἱθαιι Ιερ]εῖπιο / Ποσειδων./ ες ρεῖ-- 
1Π5 απι/ραβω. επίε.  οἶοη Άος ποηππ 
πια. θά οβ]ηίοπθ΄ποῃ 58 εΠογ{σπιδάτεμα- 

ν Δἱ 3 45532 
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βιαµξν, καὶ ἄμφιδοφχέθ». τὸ Ἱ Φεὐσωλ/ακὸν Ἡ τρέµετβον βραγυκατάληκτον. 
ελ ρονον Τὸ ΤΑ χρειαµξικον, ὁν χρθλάωδα, 'κοὶ ἀναπαίση εἰ δὲ βύλει. δὰ- 
κτολικὸν πεν ημάµερές. Τὸ 8 55 χοθλαμεικὸν» ἐκ δύο χορλάµέων, καὶ ποῤῥε 
η ή ἰάμᾶν 349 Χ δλ]αφόρο:”' Τὸ ΙΓ κρρλαμθικὸν θµετβον ακάτάλήκτον. ἐκ 

οελάµθε καὶ, δῖλμθε ία Ἡ α Ἀ]άφορο. Τὸ ΙΔ ὅμοιον ἡμιόλιο. εἰ δὲ βάλει 
μι) ὅμόον τῷ ΙΔ. δὴ τῷ τίλει δύο δαλώ» κα μδῥ ἐν Ὄρχη ἃ κώλα, ἡ 

Ὡς . πὸ σελ”, δήλᾶσει ὡς τελθ» ἔθγε τα ἀνοιοιέσρ-φα. ο ο δι κλροι 

 Ὑε. οοι Ὢ τέκνο] Σύσηµα αῇ «θικοπὴν ἀνομοιομερὲς ἐν ἐκβέσει «χων ἰαμ: 
Εικῶν τολµέτρων Θ. δὴ τῷ τέλει κορωνὶς, «Ἀ]Φ τὸ εἰσερχεοδαι ὃ χορὸν, καὶ ὥτπ: 

χώρεν τὰς «Γωοκρλτᾶς. .. λα 

Ἡς: ο{ὸ Τύριον οἶμα ] Ἴξτο τὸ μέλ(θ «αἰσικον λέγεται" ὅταν }δ ὁ ορθή 
ῥἩ Ἡ παροδον λέγη πι µέλθ». ἀνπκον τῇ εππρέσι» ακίνητο» μλαν πόσον 
καλεῖπη. Πάροδίθ» δὲ ἔσν ὠδὴ χο [βαὐζοντθ, αδομλη ὅμω τῇ ἐξόδῳ 
1 ὃς σὲ, ' . ν 

Σία, οἶλα λεν ἴχνθ δρδυλης 
Τιθεῖτε. : 

περ ὅ Μέτρε ὃ Μονεοροφῖς. 9 ᾿ ελα 

Ὑς, 9ἱ0 Τύρλον δμα ] τα πτρόντο εἴδη ἕτέρως εἰσὶν. ἔθγημιατισμδμα τὰ μδρ 

ὃν εἰσὶ μονοσροφικο κα θγίσιν ὤτικτω, Κ9) συηµατικα ἐξ ἀνομοίων κ «Έιοθασ- 
μὰς ἀνίσες' εἰσὶ δὲ τὰ κ; αγέσιν μιᾶς οροφῆς. εἰσὶ γῶν Ὁ µονεόφν «ροφής τὰ 
κῶλα Δε. Τὸ Α αντιασάσικὸν δέµετρον ἄκαταλήκτο, ἐξ ἀντιασασι πεντασυλά« 

Εκ. διαλελυμδη; Ἡ πρώτης µακρᾶς εἰς Ὦ βροχείας, Κὺ δίχµθν. εἰ δὲ βελει, 
ἑωθωκόν 33) δίῤιετρον Ὀσσερκαξάληκτον, κ ππίωνο» Δ, κα Γ, αλ ἰωνκὸ απ' 

ἕλατ]οθ- κά) συλὰθής, Τὸ Ἡ 15 ἀναπειικὸν δέµετρο βροχυκατάλήπτον, εἰ 
δὲ λε ΔΕΟ ἐκ τροχαϊκής καὶ ἰαμοικῆς συξυγίας. 
ος κ αγά ὰν νΦην ΑΛ. η) ὃ σαν 3 Ν 

ΕΥΩΠΙΡΙΓάΠΣ εαἑα(οδίεμην; τεξῖα ἴονίς ἀῑεε- 
τισ: Τὸ Θ ὠντισπαςικὸν τρέµιετρο καταληκ- 

σικόν ὕτοι Φαλαίκειο, ἐξ ὠτισπώςα, ἐπιτρίτά 

, «άμβο, ὁ συλαβῖς. νετθα {πει ος 
Ὁ Ποσειδω, οἱ Αμόῤῳ | οι συ. , 
19... «] Βαμεύω τη Γοιοδ]ς. Γγήδον 

ΤποΙΕ, ἐκ χορώμβε, ἑωνικᾶ ἀπὸ μείζονος, 2) 
ἑώμβε, εκ Πῖςοετῖε ρεἀῖρις σοπίίας νετ» 

. χδωσι δου | λεαν πήι᾽ βαλω. 
Ἰ9 Χοραμιβικὸ ] 1η Ἐθά. σὸ νω χοριαμβι- 

τον, ΠΙΙ Ῥιδειετεα Ἱεβεῦαιις: {εηπεπτῖα 
Λτηρίας ὃς Ῥαμίεγίις ε ποῖα Ῥιαεσθεάεπιῖ 
Άως [μπι Τῃ ]οσῦπι τευοςατπῖ. 
ο Χορωμιβικὸν ν τ. λ,] ΡῬει]ια [1[ρῖσοτ 
ε ζοὰ ᾗἈατοο. απῖίε, ΟΠαπ Ίβα ἀεάϊβοι 
ἆμρ. Ἱερεραπιατ Πὶό 164. Χομαμβικὸ 

, 

.) 

Τὸ Γ ἄντιαπασικὸν 
-4 

ὅμοιο τῷ ζ.: ἐκ δύο χοριώµιβω). ἃ ἐπιτρίτε οὸ 
χοράµιβα, κ) πυῤῥιχίδο Ἠ ο. δ. το 4. Ῥες 
ῬΡτπιαδ{ Ὢ ποτ | ερίγέές Μεγμίμ; 3εΩ1Ε 
ἀῑοῖ Ροτε!ϊ πο επογέαπιδα». 

οι Ὢ: τὸ] Ἐκ Εινέρ Οτεβε, Υ. 140. 
33 Δίμετο] Οπήβαπ νοσεπ ϱ γεϊπδ 

Ἐάά. τενοσαν!: νετ[ας εβ : 
Τνριον οἱ| ὁμια λιπεσ᾽ ε| βαν. 

ο ᾽Ανάπαις. ὃ Α. ε, ὃ. 8. ] Ἠαφ οἳος 

4πξ νοεεν «Αἰησίως οσή[εται, ᾖπ8  ἀειῖ» 
Πιοπίο: Παπ τεξξε νετ[ας» " 

ΆἉκροθινε; α Λοξιω. .., 
ἀῑαϊτατ περίοδος ὅτε, Πνο ΕΒεγέσάίεωα. Ου 1. 
πιθῖα οογΠρ]αἴηγ Ίη Άοξιω, Ψετ[ας Αῑεῖ ποπ’ 
Ροϊείϊ απαραρβίεις ἀῑπι. ὃγαε]ιγεαξ,  πθ: 
του γίΦεβῖης ἵππιεῃ 118 Ῥτοίεδτα, 



απ Ες ΕΙ ΜωΠΙΤΙΡ ο Ἠ, τι 

14 Φίµετρον καταληκτικὀν, Φερεκρώτειν, ἐξ Όδητρτι Δ, καὶ βακχείν, Τὸ Δ 
όμοιονν ὧν διασονδείκ, καὶ [βακχεί. Τὸ Ε Ἰωγικὸν αἲπ' ἐλντ]ονθ” τολµετρον βρο- 

{ 5 ῃ 1 Ν ./ » ϱἰ ! . Ν 
χνκαταλήκτον», «κ ππεωνθ» Δ. 5 κο) Γ, καὶ ἰάμθν. εἰ δὲ βέλη ««ναπεειοκὸν 
ἑρθγμέμερς. Τὸ σ΄ 35 ἰωνικὸν Φιµετρο καταληκτιὀὸν, ὁκ διτροχαίν καὶ [βακχείν. 
το 2 ἰωνικὸν αἰπ' ἐλάτ]ονθ- ὀνμετρον «κώταλήκτον, ἐκ "7 ππίω(θ. Δ, κα) Γ. ἢ 
ἑωκὸ, ο Ὁ αἀλ]άφορον.. Ἰ Τὸ Η 35 αθοσῳδιακὲν τρίµετριν ακατάληκτο, ἐξ 
ἑωνικῇ ἀπ᾿ ἐλασσονΟ”. χοθλάµδα, καὶ δίάµθε Α]ά τὴν ἀ]οίφορν. Ἰ «Τὸ Θ ἀνα- 
παισικὸν ὀγµετρον Οπγεριαποέληκπον», ὦ Δ ποδὸς χορία.; Τὸ ἵ ὁμοιον. Φωετρον ἄκαα- 
παάληκπον. ὦ Β ποδὲς ἰάμῶν, Τὸ ΙΑ ἄνπανασικὸν τρίµετρον κατολήκτικὸν 3 
ὀίάμξε, Οπητρίτν Δ. καὶ ἀαφιδοσχέθ». Τὸ ΙΒ ἰωνικὸν στ µείζοθ» Φμετρον 

«άσερκαταλήκτον, ἐξ ἰωνιᾶν θήπτρτ Δ., κφὶ συλαθίο. ΄ Τὸ «ΙΓ. ἀνπαπαφικὸν δἡ- 
µετρον ἀκατάληνπν» ἐξ Όπιτρτε Δ, καὶ δίάµξν. Τὸ ΙΔ. όμομν τῷ Γ. Τὸ ΙΕ 
ὅμοιον, ἐξ Ὀφητρτε Γ, καὶ ο, σπαίον, εἰ δὲ βελει, ἰαμθικὸν δίµετρν βραχυκα- 

ῃ ) Δ » ἤ 
ταλήκτον, ᾧ τρίτα πδος οναππίσδ. 

4 Δήρετιο ] Ἐπιεπόαιαπι α Αἱησίο Ῥτο. 
πρίώετρου,. «πε/ραβίοις ΕΓέηιείοΥ ο1[εβέ- 
οἵω εΠΏοι Φωλαίκειος, πο[τοι ἀἰπιειοι ε{ε: 

Φομισσας α| πο ασε, 

25 Καὶ Γ] Τη Εὰά. Λἰπσέαπᾶ ρτῖοτῖθις 
{οἨἱρίμΙη: ἐκ παίρος ὃ, ἐπισρίτα, ὶ άμβα. 
γετίᾳφ Ρο ε[ε: 

1᾿ πο δειρασι »φοβολοις 
ἵπ Ἐὰὰ. ρτῖπις εταῖ δερᾶσι  δαµερίας, 
ἀππι ποϊαθαξ: », ῥγο δερῶσι /εγέῥεπάωηι δει- 
5. βάσει, τι) ἐπίτρτος Υ {δέ ϱ[ε Ρο”. ρτο 
ΑΡΙΗΓΠοΟ 1εΥΗο [οθετε ἀεθμθταῖ ράεοπα 
εγω. Οἱ απῖόειν ερ{/γὔωην φώσγ/ωηι 
ϊς βΡΙ νῖβι ε[ε ἀετεχίΠε Ἱερίβο νίάειτατ: 

Ἡν ὑπὸ δὲν | εᾶσιω γιο] βολοις. 
Ῥο[ϊ 1: ἀναπαισικὸν ἐφθημιιμοερές απῖθ 

Αάπρίαην Ἱερεῦαίητ: ἐκ χεορείς δωκτύλν. 
Οοπτῖρ! ρο(ῖμς Π[ία ἀεθιεταπτ {Π ἐκ χορεία., 
κ) δωκτύλων, Ύππαι {εᾷς [πα ἀοϊπτῦηγί: οῇο- 
του επὶπι 4πο ἄσαγίου, Γγ]]αβαπιςμε τθ- 
-πάποπι  ἀαδῖε νετ[ᾳ ῄο {εσαίαδ: 
πο ὑπο]. δάσε{ πιφοβο]-λοις, ε) 
36 ἸἸωνκὸν ὃω, καταλ.] ΜΙΠΙ οπϊάεπι 

Ίβα ποπ Ρίασθηῖ: νἰάειπτπθ, “Τὸ ς' ὧντι-- 
σπὰςικὸν θέρετρο κάτωληκτηκὸν, Φερεκρώτειον 
ἐξ ἐπιτρίτς Δ; ἱάμιβε, 3) συ» αβῆςς 
Ἠλ οΈαρωσε κατ] αἱ ση... 

ἠποϊ]ήπιος φετ[ας πασες; Πρρήσεβίοη ϱ. 30. 
ὃς δομοί. ἵπ 14 κέβορα. Ναδ; ν. 564. - 

Ἀνδρερ/βροσλε[ τε τον] ην. 

“ξευρημια { τι καὶ] ῷ, 

τὸ Ις ὅμοιν τῷ Α. Τὸ;-1ζ ὅμοιον τῷ Γ. 
Τὰ 

8ἴ0υ8 44εο Τὸ ς᾿, ὕμοιον τῷ Ὁς τῷ ΙΔ, 
17, ΚΓ, 3 τῷ Κς΄, Ἐο Πὶς οαιἶαιπ ἃ Λ]θ- 
ττίοο ἀῃεηιίο, απία Ῥές νετ[ις Πμῖης Ρηῖς 
πιις Παρασν κατ Αἱοὶ ΠΟΠ Ροϊεται Διτρός 
Χαιο, «Αίπρς ο πἰἀειι ἵπ ποιῖο αἲ [οπιῖτας 
Οταπιπιαιῖσο, ΠΔΙΗ6ΠΒ. ποπι/ῃ] Παρασξ ππε- 
ἀἴβπι Ροῇε εοΠήρἰ, Ἠοο ηῖ ]εξοτί Ρεί- 
1μαάετετ, εχεπρ]α ἀεὂιστατ αὐγοσαβς 
απῖθις 1]πά ἀειποπβτατί Ῥο[ος, 

97 Ππίωος Δ] Ρτίπιφ Ρε8, Ίοιο ας 
εΛογίσπύως Ροῖη5 ἀἰεεπὰις, οπαίπ Ραεο! 
ζισγ/ωη. 

38 Προσαδικὸν κ. σ. λ. ] ἵαπ Εάά. Τὸ 8 
ὅμοιον, ηΙΒΙΙ Ρταριετεα Ιεσθραιτ. Ἀαμέρ- 
έως 1, τὸ η, Ἰπαξ» Ῥοι16 ϱ[ί Ίδνεκον ἀπ 
» ἐλατῖονος Τρέμωετρον κοοτρληκτικὸν, ἐξ (ων, 
9» παίωνος ὃν, 3) ἀμφιβραχέος.» Πὶῖς τας 
γετίας βα{ργίο : 

Ἓλατῳ πλιο| σασώ περρ } ροτων ὃ | 
πιεά]άπι 1Η. πλενσασο, ΠΠΟΤΘ Ιπ. ταίδιις [ο 
Ἰεπιηὶς Ῥτο-ἱποί ποα πιρππθτηι ὃς Πατίο]α- 
ραπ. Ωµαο Ἀύπρέμς ἀθάῑς ϱ-ιΩοβίσα. 
ἵπητ Βατου.: Γεά {π Ἠϊδ ρς ρτππσ ρετρθ- 
Ταπι Ἰωνικὸς ὠπὸ; ιµείζοιο. ἀἱεθραιῃτ: ο 
Ὀωνμκὸς ὧπ᾽ «ἐλασσονοο, Ἠτ. ἵω ποῖῖδ. οΠγεράῃ-- 

ο Β - . ο 
αι ηρπι, επί ταεερΊ εοτγεδείοἼδπῃ. - 

30) Ἐκ διώμβ». Ἐ : 8ι ἀοϊρίοτας Εγέρὲν 
ὅεο, Ὁ ὦ  οὐρῶ” ΨΗΦ. βρπάνορ/γαδὰ 
ρθς. Ρπης ορέχέώς εἴἴει εεκρµεγ: υῃιδιίς». 

. 

Ππιῃς ζω γεπῖοµ5 απιι(ραβίεῖος 



17ο ο χο η τς) 

τὸ 1Η λακτυλικὸν τετρ µέτρο, Ἔποι ὁ-µοιρον ἔπης. ἔσι δὲ ὠκέφαλον, 9 [ο τὸ ὁν 
βοφχείας ἄρχεοδυ. Ἱ Τὲ 18 οἶναιπτεςι κον Φιεετρον βραχνκατάληνπον. Τ τὸκ 
ἆμοιον τῷ Α. Τὸ ΚΑ σμοιον 3 παάντυ. Τὸ ΚΒ ἆμοιον τῷ ΙΓ. Τὸ ΚΓ ὅμοιον 
1 Γ. Ἱὸ ΚΔ ἀντιασωφικὸν δέµετρον Ὀσσερκατάληκτον ἐξ ὄλητοίτη Α . καὶ δίαμθκ 
καὶ συλαθήν. τὸ ΚΕ ὅμοιον τῷ Α. Τὸ Κς ὅμοιο 3' τῷ Τ. τὸ Κκζ Φε σω- 

δακὸν τρέµετρον βερχνκατάληκτν, ἐξ Ὀγπτρίτε Δ; χρελάµδε, κθὶ απονδεµ. Τὸ 
ΚΗ χρθλαμξικὸν μονόµετρον ὐσερκαταάληκτον. {3 ὁ δὲ βέλει ἄν ατα ισικὴ βαά- 
σις. τὸ ΚΘ τροχαϊκὸν 33 δέµετρον ἀκαταάληκτον. εἰ δὲ άλοι, ἑωνικὸν δίµετρον 
ἀκατοίληκτον » ἐξ δρατρίτε Δ, καὶ δτροχαίν. Τὸ Α ἰωνικὸν δέμετρον ακατάληκτον, 
ἐκ αππίωνθ» Δ ἄν] ἰωνικά απ ἐλάτίο(θ-. καὶ ὀτροχαίν. τὸ ΔΑ ὅμοιον ἐκ Δ- 
ασονδέ» κοὶ ἰωνική ἀπ ἐλάτ[ονθ», κ συνζησπν. Τὸ ΔΕΒ χοθκαμθικὸν δέµετρον 
ακωτάληκτον», ὃ Ἑ πιδὲς πεντισυλλάθκ «νο νά ἀλ]αφορον. Τὸ ΔΙ ὅμοιον τῷ ΔΑ, 
ἐξ Ὀλατρίσν Α, καὶ Ἰωνικᾶ ν ολ συνίζησιν. Τὸ ΑΔ χορλαμΕικὸν δ]μετρον ηνή, 
λήκτον. ὁ διάμᾶν, ποὺ χρθλάμμδα 99 τίω «λάφυρο. τὸ ΔΕ ὅμσιον τᾷῷ 
1Η. Ίο » Ας΄ ἰωνικὸν Ἅστο μείζον» ἡμιόλιον» ἐξ ἰωνικὸ 3) τροχαί. εἰ δὲ θέλει, 

αναπαισικὸν πενδγµιµερίς. πῶτα ἐπ μονόθβίφυ ροφῖς τα κὤλα. 
Ἡς. οῇ6ό Νιῦ δέ μοι ] της κ Αΐσιν οροφΏς τα κᾶλα εσν ΙΑ. καὶ τα ὃ 

ντιρροφῦς πσαῖποα. εἰσὶ δὲ τὸ μδν Θ, ὁὶ τὲ ΙΑ τρεχαϊκα δέµετρα καταληκπηκὰ ν 
ἥτει ἑφδημιμερή» ἆ καλξέτο χνρίως Εὐρλπήδια » ἡ Ἀηκίθα. πὸ δὺ 1 ἆμοιον τρο 
χαϊκὸν “ερίμοτρον βρο. κνκαταληκτον. πὸ μύωποι ω ἄντιορεφὴς 3] ἔννοιτεν κώλονν . 

καλῶς ἔχον ν θωρθα ὃν παρ ἡμῶν, 3 ἔχε ὃ δα  Β πίδα χορέες. ἐχρήσετα 
δὲ τὰ τροχρικῷ ἔντας να μέτρω : «ΔΑ τὸ τὰς πολεµίκς σφοδράς ἐπελθεῖν ὁρμαῖς» 
-ὲ, συνεχέσι ὀγέμοις τα ὄμτε ληϊζεοθμ», διὸ ὶ δν, θεοί. μολώνν Αρης, ἔφην 
Όδη τοῖς Ἠστοθέσεσι μογοσκέφν εροφής συσημµατων κ ὅτη τῷ 5 3 5 αγέσιν 

αρεφ;ς ο ᾖράγε»ςθ». ὅσῃ δὲ τῷ Ὁ αἲ͵ ποποθῆς πορωνίς. 

{. Ναό δὲ μοι | ετον δὲ ότι τῷ τοιετω λρώντω, οἱ πειτε «αμαεσηα ἐν τοῖς 

χο το μν μονοερέφως κ. αρ ουσ µατον ὀκφέρουτες τα δὲ ὰ Αέων ὅτε 
λ 

εληγημωτικέν πιᾶσι ἃ λέγον. τετ ελ α/ἡματός έσι σδα μδρ Σοφοκλᾶ τὲ, 
35 Τε 

4ο Δὼ τὸ ἐκ β. α. ] 'Λάϊεέα [πης ἴδα» 
τῇ Ίσ]]οτ. ε 6ο, Ιβαπος. 6ο νὰ . νὸ 8 
πνε ποῖαῖα. 

3τ Τῶ τ] δίο Ίπ ποῖιῖς ᾖ΄. τοῦτο σεοτεῖ- 
Εεῦαῖ ριο 8. α.ᾳπα]ες οπῖπι Γιµτ νεγίις/ 
Φοῤισσας α | πο πι ινώ δε ῬΒακχειων Δι | 
οὐσ», | 

55 Εἰ ὁ β α. β. ] Ἠοταπι Ἴοσον 98 
Οούοχ ΜΙ παει εν οπας ἱσσεῦαπτιτ -ἵπ 
ο. εξ ἐτρίτν ᾱ ὃὶ δόμβν. ) συλλαβηεν 
ἠθτοήίις αΌεΠΙΠ5 ο ποια Ἱερειιείαι αὐ ϱ0. 
λρῦ Χχεν, 

43 Δίμετρο] Ε. 0οἁ. Μ[, ρτο νο ῤόκν νο) 
ὃς Ῥαπίο Ροῖῖ «διτροχαίή, Ρο Νπ]βαϊο.τρο-{) 
χαίν. Ὠείποερς αᾱ ϱοἱοῦ χχκι. ὀισποιδεία 
Ῥοβτυπι πὉ θοἆσπι Ρίο σποιδείν. 

44 Ἔνασον ] δίς νη]ραϊαπι ΄νοσείῃ οδεω η 

τεξὲς εοττοχίτ ϱ Μ{. 0οἁ. Αἰπρίως; ἀεῖῃ- 
οες τὸν Δ 1) τὸν Ἑ πὀδν χορίες, γετία: 
εβ εό5, Καιτο] 91991 5 γαρ[- «δικο ᾗ 

Δδοημεγήω Οοαίςθ. {οπῖριο ἀείατα εβαίΠσν 
Οιαο Ρᾶπ]ο Ρἰπτᾶ ἸΠο Ῥτοβααϊ, Έα 1. 
ά,. Κἴηρηςν κέγοσβια {σης Φα φιοθ.. 



πα Ε Ρ41 Μα ΤΤΙΡ Ν. 

 ρι 5 Τολά]κωνιε πῖ ἀμφβύην «ΓΑ ων 
᾿ Σαλαμῖνθ», -- νο] μα) { } 

ὁρ Αἴανπι δν δ Αἰφύλω ἐν ἑστα δὴ θήδω πο, ο) ο πτὶ Ὡι 

ος ην Φοθεροὶ μεράλ᾽ χα. ο, 

ἐν Ὁ ̓Αλαμέμνονι ὀομωζομόμῳ δράµοτι μμ. - 
Δέκώτον μδυ ἕ τ(θ» ποὺ ἐπεὶ Ἠριάμε. ων εξ κ χο 

͵ Ὅ. Μέγας ἀντιδικος- Μθέλωθ- ὄναξ. πι 

«8: 968, ην Τα μδρ. πυλωρῶν ] ----- 
ἑωαμθικῶν τεαµέτρων Α. ὧν πελόυπάθ», ᾿ 

Καλθ δὲ Πολιωείκην. µε 

Ῥυρηφνικ πώτι οθίλο - χω οισὶν 

μον βἡβήμη 
δη ππεῖς ονθήωην ἑκάσα συσήματθ» «Ἀργνσ { 

' ασ . τ περὶ ἃ Μέτρυ -δ εροφήρΑ. 
γω .9θ Ὦ. συηένειω |: Σόηµω κ «θικοπὴν. ἀλομοομελόν - οἶχων κοὺ κώλων 

οἁ 

Α ος πορεις, 

θβητεάτα 8, καὶ βακχεί.. 

ὁτΑ κοὺ δν Ῥ ἴαμεδοι τράμκετροι: ' τὸ Γ.προχαῖκὸν 

τὸ Δ ἱωμθικὸν., τεἆμετρον πνατοιλοβοσικον, ἔ 
Τὸ Έκτον ἄντιασωσικὺν ὀίμετρον΄ ἀκαὐπέληκτον » 

ὁ δίµετρον. ἀκωτοληκτον, 
τὸ Ἐ, 21.1 θήαμδη» 

-ὃκ Β 

ἀντισάσων δ Α καδορῶ, ᾷ 8- ἑξωθοοχέθ». «πὸ 7 ἰαμβικὸν δέµετρον βροχν: 

κατάληκτον ϱ; 5. Α ασδὸς :: "χρρεία. πὸ  Η αντιασασικὸν δίµετβὀν., όμοιον τῷ: ἐξ 

... κο εροχαίαι τὸ 6 15. ς «εκ ιπαπίωθ» . οκο) ἰωνικᾶς 

μερος; 2ὴ ἐ ὃρη - σελει - Φύδάγραφ 
τίὼ ἀ]άφορον... / Τὸ: 1 Ὃ οι «ἐξ ρε μάννν 3 .. ἐκδ ώμωά 

» ' 

ο τοπΠερλ ᾧ κ, δ ομιφής, Β. 

Ἶσς.. 998 αμ ὦΤ τα ποιαῦτοι εἴδη παλεῖσες» ὡς. εἴρήτευ » μονο καὶ 
µετρικὰ ὥ ἄὥτοκτο , κο συσήμαιτικοὸ. ἐξ ὠνομοίων 3 «ξιοθλσμὲς αφίσες. 

πτερᾶσοε οροφή :κωλων'.ΝΗ.: Τὸ Α Ἰαμδο- τολµετρθ” ακαταληκπίθ». 

ολοιμθικὸν δίµετρον. ἀκατοληκτον» «ἐξ δβησίνν. ἂν Εὸν ἐφθημιμερές. -ἸΤὸ Γ 29 

καὶ: χοβλάμδαι. εἰ δὲ θέλει ὠνουτουισικὸν Ἰδίμετρον: ο ρλφη 
μικὸν πο ἐξ ὀητρίτε Γ., .. ἑωμκῇ ἡμίσεθ».' εἰ δὲ βέλε» 3 

35 Τιλκμώπε π. η Ειρῆα ροκ ἷα Οοἆ 
ΜΓ Ὢ ποι ἀθθιοίας ενα]ρατῖ. δορῃοσίεα 
Πιο Ἱη «Α]. ν. - 1θή. «46 μγίεα. δΕΡΙ. 3ῤχ- 
ΤΙεῦ ν. 78. Αβοιι. ν. 4Ο. : 
196- Απαώςς Ἐ Οοὰ, ΜΠ, Ροβιμη Ριο 

τρίώατρο». 
47: Ἐκ δάμβε κ, τ, λ. ] Ηλες 8 ποια 

Ργαεσεά οπε Απρίω Ώῃο τενοσαν]ε, ΕΠ» 
τοῖς. κὶ βακχείκ ἀθῑς ξΕῖς ϱ ΜΙ. ] Εὰὰ. 1. 
Ρεύαιητ: Ίσε ὃ τὸ ἕκτον ἀντισπαςικόν, 1 

38 -]  Δέηρίω: πποπιίτ ἵη ποῖθο 
Ξοῤοίία ἂθ πιθίΤο Πίο Πηπης εΠε; εσο ἀθ.. 
{δις Ίπάιεεπι πἀρο[α.., Ουἱ γειίυς Ἆος 

ἔςσιν. ἂν ὰ 

«Τὸ Ἐ ἰὼμ- 

Τὸ ΔΙω- 

ν ἰμθικὸν δί- 

με: 
. . ο ος ΄ Π] 

δοᾷσπι Ιποᾷο {θοπθαξ, Βσαμίογέας ἵη 5εῃ8- 
αἲς [οηἱδεπάῃ ραῖαῖ: ἐξ ἐπιτρίτκ αν ππίωνος 

γα) ἰωνκῇῆ, 4138 Παιιὰ [8π8 εοππτηνηῖ Ρα. 

γέρίάεί : Ματερ τε μελ |. λει.ντωρο | θα με 

λαθρα. Ῥθ9 Ρτίνιι εἲ οργίως εγω 
Γεειπάμ5, ϱϐ ἀἡγγουβάεωξ» τεμ οθη/ οτί 
Ροιρῖ, οπές: ᾱ ΜΙΖπΟΓΕ. ! 

30 Χθιαμ, Ἱ Υυ]ραία νοτ[α Ιρ8ΐο., αδί 
τε, ῥαβα απ οβαςέζ μον Γήρα τῃο- 
μερώ,. 

4Ο Ίαμβικο | {πρι οορῄοὄχυσα ῃο Ι6, 
Ρευτῖο. Ῥτο Ἰωνικὸ απία, ἀπθίο νβσαραῖ 
(σμιβικὸν τοεερὶ. υἱά. Ύθ[, ι5ι, δν βριΑ 7: 



τ7ά4- κ Χο Ά ΙΑ 

µετρον [βρΦχυμωτάλήκτην. Ἰὸ Ἐ ἱωμειὴ βώσιο. Ἰὸ 5 ἰωμβθ» τρµῖτρθ. 
ὅμοιθ» τῷ Α. Τὸ 2 ἑωνικὸν δίµετρον Ὁὐπσορκωτώλήκτο, ὁκ δίάμδε., παίωνΘ. Δ 
ον] ἰωνική απ ἐλατ]ονθ». ποὺ συλιαθης, εἰ δὲ βάλε. σξ/οδ(. ἐξ ἰαμθικῆς καὶ 

προχαλκῆς συζυγίας. ἔχει δὲ τροχαλαὶ συζυγίω 3 Α πόδα χορῖου. Τὸ Ἡ τρο- 
χαϊκὸν ἑφθημιριερὲς, Εὐθαπίδεον ἤ ληκνΑον. Τὸ Θ ἰαμβικὸν ἐφθημιμερς. Τὸ Ἱ 
χοθλαμθικὸν τρίµετρον καποιληκτικὸν ὁν ὀτροχρήν χρθλάµδὰ, κοὶ βακχείκ. εἰ δὲ 
βέλει, ἰωνικὸν ἀπ ἐλαπ]ονθ». πὸ δ.ΚΥ καὶ βᾳοχὺ πιρ 4" Ὁμήρω εἴρητι., 
Κύμα: µέχε ῥοχθεῖ κυωνώππδ(θ»' Αμϕιερίτης. Τὸ ΙΛ ἰωνικὸν «ἀπ ἐλάτ]ονίθ» τά- 
µετρον βροιχνκατοληκτονν ὁκ πω» Γ ἀν]ὶ ἑωνκά., θλατρήτε Τ, κοὶ ἰάμεή, 
Τὸ 18 ἰωμθικὸν δίµετρον 3: οκατάίληκπο.. Ἱ Τὸ ΙΓ ἑωμθικὸς τοἆμετρθ» ὁμο(θ» 
τῷ Α. [ Τὲ ΙΔ καὶ ΙΕ ὅμοιῶ τῷ Ἑ. ἰωμεικα. Τὰ Ἰσ' τροχαϊκὸν ὅμαιον τῷ Ἡ» 
Ὦ Α πεδὲ χορί. εἰ δὲ (άλει»΄ ἰωνμκὼκ. απ ἐλακ]ονθ» δίµετρο αἰκατάλήκτον » 
43 ὁ παίωκθ» Δ «ἄν ἰωικᾶς καὶ Φάµδα.. τὸ 1 ἰωμθικὸν, ἁμοίον τῷ Β. ΄ τὸ 
1Η ἰωγικὸν ,- ὁμαιον τῷ 16, ἐκ πωωνθ» ΙΔ. καὶ. δπροχαίη.. Τὸ 1Θ ἀντιανασικὸν 
Φίµετρο ἀκατάλήκτω , ἐξ «ἀνειαπας: καὶ Ὀλητρίτα Ἑ. Τὸ Κ ἰωμβιὴ [βώσις 
ὅμοιον τῷ Β. Τὸ ΚΑ ὠὤντιαυασικὸν πρίμετρον βροχυκατάληκτον» ἐξ ἀντιαάση 
θνπτρίτα πεντοσνλιάξά,. κο) Ἰάμεν ..Χ]9 τὸ ἁλ]άφορον. εἰ δὲ (βέλει, κατωληκτικὸν» 
ἓξ ὀντιασάσ», πεἰωνθ” ΑΛ. κθὶ δµκπυλη. Τὸ ΙΚΒ ἰωμκὸν τβίµετρον καπαληκληκὰνρ 
ο παίωκθ» Δ αν] Ἰωνϊνὰ ἀπ'ι ἐλάτοθ»., ΦΔίάμεε καὶ µολοσῦ- . Τὸ ΚΕ καὶ 
ΚΑ τροχαϊκα ἰδυφαλκά.. . Τὸ ΚΕ: ἀντιασασμκὸν τοίωετρον αἰκαταλήκεον -θ0α. πο 

ωνθ Δ, 3 ἀντισάςσε, κο) δίάµθν. Τὸ Κς' όμοιο, ἐξ. αντιανοίοη., -'ὁ πεντ» 

συλιάξα» καὶ δίάµθὰν καὶ Όλητρίτε Τ. τὸ ΚΖ ἀνωπαιφικὴν δίµετρον ὁ ἀκατά- 
Ἀχκτον. εἰ δὺ βέλη, ἀντιασασικὸν τρίµετρον. βροιχικάτάλήκτον, ἐξ αντιασάςν» 
Ὀρητρω Ας καὶ τροχαί. Τὸ ΚΗ «ζοσωλ]θκὸν,  δίµετρον,. ἀκωτάληκτον, ἔν 
πτείων(θ» Β ον] Ἰωνικό, κοὶ Χοελαμέ», - τὸ ΚΘ ζωψικὸν' δίµετρον : ἀκωτάληκτον ο 

ὃκ παζωνθ» Β ἂν] ἰωνικᾶς  δἐάµθµ.. Τὸ ΑΔ ἴωμδθ' τρίµετρθ»ς-'Ἱὸ ΝΑ ἂνὸ 
τισπασικὸν δέµετρον ποοποιληκτικὀν., ἐξ ἄντισπάςν». . κρτικξ ο ἅτοι ομφιμακρθ 
Τὸ ΛΕΒ τροχαϊκὲν δίμετρον ἀκωσόληκτον, ἴωμδον ἔχον Ἠ.Α πίδω. ἔοικε δὲ εἶναι ὸ 
τῶτο Στησιχόρειον» σι τῷ Πινδαβικῷ ἔθεω. Τὸ ΛΙ ἰωγικὸν δίµετρον κασολήκτι- 
κὸν. 37 1 ἐκ παίωθ» ἵ ἀλλ ἰωνικῇ απ' ἐλάτ]ο(θ, ὃ δακτὀλ. Τὸ ΔΔ ζωνι» 

' ση κὸν Ὀ ' 

4 Αντισπάς» κ δώμβδ] ἰμείως ς05- 
τεχῖτ Ῥτο ὠντισπαγικῇ κὃὶ ἱπμιβε. . 
{45 Ποταφυλώβα ] Ιπ' Οοᾷἵεε' ΜΗ, τερει- 

Ίδη νοσεπι {ύ. η [αος, ἱπιετ[ετις. 
ἴ46 ᾽Ακατάληκτο ) Ίπ Εάὰ. Ἱερεραπίς 

Α3 Ππΐας ΠΤοΡΗΕΦ γετ[απι΄ ΠοπΠα (ωνικὸν 
ὀφθομηριρες Ἱέρεῦαιατ ,᾿ Ἠϊς αάσωιε ἑαμιβικὸρ 
σεξο Τεροβ!ΗΠης ΑΙ με 

αἱ Ὁμήφ] 0. Μ, 6ο. ; 
43 ᾿Ακατάληκτον } Ἐκ 0ο. {αηρία ρο» 

Πυλπι Ῥτο νι]Ρα:ἷς, ἅμιοιον Τῷ κά. | 
33 Ἐκ παίωγος ΔἹ Ἠαες εἴαπε ἵπ Ἐᾳᾷ. 

0 παε Ῥιβεοε[ειαατ 1]]απι Αζημέεν ἐξ ὄντε"' 
σπάτό ϱὐ ἐπιτρίτε γ, ἃὃ ἐκ παίωνος ὃ, α. τ, Ά. 
θεμ]η5 αΌειταται «ε[οεὶοεπιῖ ὁ {εοεηῖῖΒ 
ὰλ ψετίαπι χ», 

γοςθ» ὤκωταλ, εἰ Ἰσύλλαβον , 4πδ5 ΙΠεΠΤΟ 
Απιρις εἰθοῖι: νεα εαβα/εβίεις ἀῑοῖ Ῥος 
ζεῇ κωταλάγει εὐ σνλλαβὴν νεὶ ε θισόλλαβυν, 

47 Ἐκπαίόνος ] εις ὃς [εος Οοάεχ 
Ρταξθπῖτ Ῥατος 1π Εάά, Ἱερεδάπιατ Ίλα 
ἵσπιωπι; σὸ Αη ἰωηκὸν δ. π. ἐξ ἐκ, οί” 

προ» 
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πὸν στ µείζνΏΌ- ποάµετρον κἀπαληκήκὸν, Ἱ. ἓξ. ωνκῶ, Φηρχαίν, καὶ κρηηκᾶ. 
Τὸ ΔΕ ἰαμθικὸν: μοι τῷ ΙΒ. Τὸ Απ όμοιο. Ἰὸ ΑΖ ὅμοον τῷ ΔΑ. τὸ 
ΛΗ 48 χοθκαμεικὲν ὤμετρον αἀκατέλήπτον, ὅκ χοθλάµθΗ πεντασυλαδω, καὶ ἕτέρ 
καθτρς «ἱ τίω κοινἠν ἡ ὄητράτν Π. Ἐὸ ΑΘ ἰωνικὸν δίμετρν ακατάληκτον, 

ἐξ ἑωνκ στο ῥείζοθ-» καὶ Οδητείτε Γ. Τὸ Μ ἴαμθθ- τόάµετιΟ- ὁμὸθ» τῷ 

Α. Τὸ ΜΑ ἰωμβικον τῴίµετρον (9ρο/χνκατάλήκτον» λόπετε } ὁλε ποδὸς, εἰς σὸ 
εἶναι τρίµετρο. Τὸ ΜΒ. τὸ ΜΕ. κὶ 5 πὸ ΜΑ, καὶ πὲ ΜΕ ἰωμθδικα, ὅμοια 
πῷ 18. Τὸ Μς' όμοιο ἑφθήμιμερές Τὸ ΜΖ Ὁ ἄνπανασικὸν τῴµετο» βράχν" 
κατάλήκτον, ἐξ ἀντασάσε, Ορητρίτ πεντασυλιάδε, κοὺ ἰάμοι. Τὸ ΜΒ παιω- 
νικὸν ἡμιόλιν, ἐν πτν(θ. Δ. καὶ ἰάμθη. εἰ δὲ (8έλει, τροχαϊκὸν πενγµιμερὸεν 
ξ Α ποδὸς χορίη. Τὸ Μθ Χορλαμβικὸν ὀέμετρον ὃ1 ἀκοταλήκτον», ἐξ θλητοίτε 
Β., καὶ χρολάµΕκ πεντασυλλαθε. Τὸ Ν ἀνπιασωφικὸν τβίµετρον ἀκάταληκτον, ὁκ 
παἰωνΘ» Δ, ἀντιασάσε», καὶ Οητρίτ πρωτα. εἰ δὲ (βέλει. Ἰωνωὸν τρίµετρον κά- 
παπληκτικὸν, ἐπ διτροχα: Πεντοσυλιάθα, ἰωγικ Ἀπὸ μείζον», κάὶ µολοοσο. Τὸ 
ΝΑ Χοθκαμθικὸν ἡμιόλιο, ὁκ χοθλάµθὰ καὶ ἰάμδμ. Τὸ ΝΒ τροχαϊκὸν ἔφδημιμε» 
ῥὃε,  Α ποδὸς χορίη» ἴτοι τελξρφχέῶ”. ἸΤὸ ΝΤ ἀντιασασικὸν τρίµετρον βϱ4- 
χυκατάληκτον, ἐξ Ὀλητρίτε Α, ὸ τρτη», Ἂ ασοδε. Τὸ ΝΑ σεεσωδιακὰν δἷ- 
μετρὸν «ὑτγερκατοληκπον , ὁκ παων(Θ- Ἑ ἄν] ωνικῇ »σπὸ μεζοίθ-. χρθιαµθε, 
}ὶ συλιαδης. εἰ δὲ βάλε. ἀναπιισικὲν ἑφθημιμεὲς, ἰάμοι αρχομ-η. Τὸ ΝΕ 
δακτυλικὸν 53 πτραίµετρον» ἥτο δίµοιρον ἔπεο. Τὸ Νς΄ δακτυλικὸν πενθηκιμερὲς» 
εἰ δὲ βάλει Χοθλμεικὸν δίµιετρον καταλήκτικὀ. Ἰὸ Νζ 33 αἰναπτιοικὸν δίµετβον 
ἀκατάληκτο. Τὸ ΝΗ ἰωνικὸν τβίµετρον ἀκαταάληκτον ἐκ παἰωγθ- Δ. Β, ὁὶ ὁς- 
ομθκ, Όση πῶς Ἄστιέσεσι σὐδάγεαφθ”. ὤλη δὲ τῷ τέλει ἡἡ οροφής κορωνς. 

9. 45ὃ Δενὸν, γυνοιξὶν) Αἱ αξλοδοι αὖφπῃ «χων εἰσί ἰωιθικῶν τθλµέτρων 
ΣΑΓ ὧν ὁ τελόυταϊὂ- (599) 

πρεχαιξ, κ) κρητικξ. Τὸ λδ᾽ ὅμοιο, 1ΙΠίοΓ- 
πιεαία οἩτ οπίβα Γπετῖπι πιαπ]Γείίαπι α[ῖ. 
48 ἈΧοραμβικὸν ] Ὑετίι Πο Γοπρτιδ 
Έναλλαγαις ὃ αιαγωατω, ἀῑπείεν επει 
ἑαπιδίεμς αεαλαἰεδίειο. 

40 Τὸ ΜΔ, ὃ τὸ ΜΕ ] Ρτοπί ἵπ αἀποῖῃ- 
τς αἆ Βωτιρ. Πῖ νετ επιοπάαά [πητ, 
ν]αἰηῖς εοπστιυπέ. 

59 ᾿Αντισπ. τρίμετρο βραχ.] Ἠππο νετ: 
Ίππι ἵπ ἀπὸ [ερατατυηί οἶῖσι: δα εετίο Εγὼ 
ϱ) ἐτέ σοι ρτοβαπι ἵη εχειηρ]ηπι γετ[ῖς 
{ουμπιέαςέν [ει απεΓραβίοί Ιποποηιειγ{ ]ιγ- 
ῥεγεβ!αἰεᾶέ, αριὰ Απέζοτεπι Α1)Ηηοἱορέοί 
ΑΜ Ῥ 31δ8ς. 26. 

51 ᾽Ακατώληκτον ] Ἐεεερια Κὐπρή εοῖ- 
Σεξχίο: νπ]βαὈδΙΗΙ καταληκτικόν, Ψετίας εβ: 

Ν 
Και 

Ὡς αρέπει µα [ τη µακαριφ | , 
5ο Τετρώωετρο κ. τ. λ ] Δαπρείο Ῥίαε- 

Ὀπίε 0ο, Ώατου πΙῇ ποσά, Ῥτο ὀέμοιρον, 
ἵπ 1]ο πια] ΙρθτειΙτ, ὀἵμετρον ἹΙπ' Εάά. 
εἴαηῖ {εηιεπίῖα: Τὸ νέ ῥωκτυλικὸν ὄέματρο 
καταληκτικὀν, τὸ }ς΄ δακτυλικὸν ὅμιοιο. ᾖΐπ. 
σεξ Οοἁϊοίσνε Ἰεβίοπες τε[ροπἀεπ: Επρή- 
ἀεῖ», 

53 ἸΑιαπαιςικὸν ὣνμετρον] Ἑ ποῖς ρεῖῖ- 
τη ᾖζέπριί οοττεξοπεπα τεβῖιπὶ ]οσο νηὶ» 
Ελιας νοεῖς ἀωτισπαεικό, ΟπΔΙΠΟΙ Γππέ 
Πβρβεβ{: Κατικωµασε δωμασυ Οἱποδ. --- 
γετίᾳς {εΩπεπς 1ΨΠΙΙ , ἴπῖθιις σοΏ/βῃΣ ῥᾳ20- 
πάδως, «Κἰπρίο Ροήι ἀῑσεπάω υὰείατ 
Ασεομέσιμ. 

24 πν 
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το Καὶ Σύμξασῖν τιν Οἱδίπε τέκνοις δύτε. 
ὃ2η δὲ τῷ τέλει ὁμοίως ντ. ν 3 ἐξήλθον οἱ Μπερκ. 

Ὑς. σοι Τ Μητερ ] Τροχαϊκοὶ σἰχοι πετροίµετροι Ν. ὧν τελόυτοϊ»» 
Ἔθετο σοι θεία σεονοίῳ γεικέων ἐπώνυμον. 

ὅρη τῷ τέλει ομιὸ ἐξιντων Ἔ Ὁ ποκρ τῶν. ἐχερήσατο δὲ ὀντεῦθα τῷ τροχαϊκᾷ 
µέτρω» Αν τὸ μῇ ὀρῆς καὶ ὀρρῆς τὶς μοὶ ασεδὲς εἰσέναι ὃ Ἐπεοκλέῳ. : 

Περὶ 5 Μέτρα ω θροφῆς. 

. ΝΕ. όαι Κάδμθ” ἔμολε] Τα ποιαῦτοι δη ᾧ χορῖ καλεῖτι ἐπωδικὰ, ὡς 
ἔρητει. εἰσὶ δὲ το παρόν τρλοὶς ἐπωδική. πο κῶλω δὲ 54 ὃ μδὸ οροφής Κ καὶ 
δ ἀντισποφῆς πσσυῦτου τὸ Α ἰωνικὸν στὸ μείζον(θ»., Φέμετρον οκατοίληκτον, ε4ά 

παω» Α ανλὲ Ἰωνικξ ποὴ Φίάμεν. εἰ δὲ θέλει, τρὀχαϊκον ἐφθημιμερέον ἕ Β 
μιῶν χορείν. ἐχρήσοιπο τῷ: τοίτω μέτρῳ ἐνταῦθα ΑΟ πω ἔ Κάδμε κήησιν. Τὸ 
Β ὅμοιον ἑωνακὸν οδό ἐλώπ]ον(θ- .- ἐκ παἰωνΌ- ΑΛ, ἄν] ἑωνικδ» καὶ δίάμθν. εἲ, δὲ 

βελει τροχαϊκὰν ἑφθημιμερὲς» ἅ Α ποδὶς χορείν, τὸ Γ όμοιο τῷ Α: δύέµετρον 

χἩγερκαταλήκτον» ὃν ππίωνθ» Α. ἄνλ ἑωφωκᾶ Ἴητρλτν τράτὰὲ., καὶ συλιαθής. 
εἰ δὲ έλει τροχαϊκὸν 55 Φίµετρν ἀκωτάληχτν. Ὦ Ἡ ποδὸς οἰνοπαίο. Τὸ Δ 
ὅμοιον τῷ Ἑ ὅἵμετρον ὠτπερπατάληκπν, κ παίωνθ» Δ αν] Ἰωνικά., δίώμδν, καὶ 
συλλαξῖς. ὮἸὺ Ε τροχαεϊκὸν ἑφημιμερῖο Ἐύρλπιδειον. τὸ μλένσοι Ὁ ἄνπιοροφῆς κῶλον 
αχορεῖον ἔχει ο πρῶτον πίδα. Ἰὸ σ’ όμιοιον τῷ Β. τὸ 7 σ6 ἑωνικον Ὕστο μειζο- 

ν(Θ-», ὅμοιον τῷ Ας ἐξ ἑωνικ πεντασυλλαδε, ο. Φιτροχαίκ. τὸ µδωπι κῶλον 
οἰντισροφής  μδὸ πρῶτον ἔχει πέδα διτρόχαιον. Ὢὃ δὲ Β΄ θήτβλπτν Ἑ. Τὸ Ἡ τρ- 

χαΐκὸν Φὶµετρον ακατλήκπον ἐκ τροχαίν» καὶ χορείων. ΄ Τὸ Θ τροχαϊκὸν ἑφθήμι- 
μερὶς Εὐθλπιδειο. . Τὸ 1 ἑαμδικὸν όέμετρον βε»χυκατάληντον. τὸ 1Α τροχαϊκον 
καιθονρὸν πενθηµιµερέο. Τὸ: ΙΒ τροχαῖϊκὸν οὔμετρον ἰκωτοίληντον ὅ Α πεδὸς χορεί». 
τὸ µλτοι ἓ αντποποφῆς κῶλον καθαρόν ἐ ἐπ. Ἰὸ 7 ΙΓ καὶ ΙΔ. τροχαϊκὸν Ενρασή- 

δειον. 

δς ποιῖς ἵπ ΟΓ. ν. 813. ν. 1617. ῬΠοθῃ. 5 Τὸς μὲν σροφᾶς Κ, Ἀπηρίο ἀεθεπίατ, 
οιΖ. Ἐεδ, Γαπὰ [πθ νετοβπή]ς, γε] Οοἁίοι ΜΙ. ᾿ ἵπ Εάά. Ἱεβεθαπιι Ίπα ον: 

(απίπη [επί ναοια: τα κῶλω δὲ το µιονα- 
«ροῦΆς τοσαῦτω. 

65 Δήμετρον ] Ἑ, νετία Ρε σσἀ επι]. πια]θ 
τερεῖῖτα νοχ ἑφφημεμιεὲς ρετ Ἐἰτίοηες Ἠϊς 
80 Ίλ]απι πσα νο «πηρε πιαῖε Έπειτα Ῥτορα- 
δαῖα. 

δό Ἰωνκὸν ] ετ[ια, Ἡῖ Πιο τε[ροπάεατ 
1η ΑπηβπορΏς», εσγηρεπάπς εΠ: Ῥτουϊ ἵη 
Ααποίαῖ, ἐπιεπάσιµτ, εναόιτ πΤεΤΟΠε Ο6/γ- 
εοπή. 

επ Το ΙΓ ------ τροχαϊκὸν ] Ὅτ νοτ[ι βαε 

πουμβαϊε]ς, ἵπ Ώογοο μώτνρ ΡτΙΠΙα οσο. 
Ρϊεπάα εῇ. Ώοτίζωπη α ἐπ ε/οΥ {οί εαπ){[6- 
ή [ει 6 οµᾶο {λαίε ουγγὲρὲ ΡοΠε., «Δ{Π- 
οέμὸ Βἀεπιειτ ΒΠαΤΗ:Ι πο Εὶς ηπίηπι, {εὰ 

αΠππὰε Ῥεης ἀεῦιειαί εχειπρ]5 ἀποῖο 
νασυῖς αἀΠηπαη., 1π τα δις εαπίά επι 3 Το 
σεπιῖοης Ἀποιτιοί ἀῑδίαιϊα ἀῑβεηιῖτο ΙΠάΗΙΠ:» 
4ης α Προ Πἀε]]οτίθας αιχίήηπι εχ[ρεξὲα- 
τε, Οπαπ Ψεϊεται ΟταμηπαΠσοσηπι 
Πταιαίαπ απξζογίϊατεπι τεριαῖατε, εοπῇαῃ- 
τετ παδεηίυπι, Τοπίο Οπἰάεπι α Ῥτο ὴ 
Ροῄτμπι σοτηρϊ, {εά α΄ Βοποῦκι ρτοάμςὶ : 
Ἐκ ΑἸεχαπάμηο  Σργασίίάε Σαβαῇ. 94 
04. Μ. Ῥ 47 8. Το Δωρίς» Ἰποπϊξ, τὸ 
ὅτα εἰς ἄλφ» Μακρὸ» Ὑμσυσιν οἱ ον δήμος, δᾷ- 
μΜος μὴν, ᾖιάν" Ίωνες δὲ εἰς βραχὺ καταςρέ» 
φέση, --- Μεσηµβρία , µεσαμβρία πήρης 
πᾶ ἡ σελοίλόβει 84 3ο Ἡ. Ἱ, ν. 928. 
ἵη Ιεϊἀεπι 0οά, ΝΗ. Ἡρακλείδις Φφισίν, 

ἔτι 
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τὸ 1Ε ἠαμικὸν δύµετρον ακατάληκτον., δτ ποδὸς κορείν. τὸ Ις' ὄνεοιον 

καθτερὸν ἰαμθικὸν. τὸ 1 ἴαμδο- καθτρὸς τολμετρθ». τὸ ΙΗ τροχαϊκὸν ὄνμεε- 
τρον βεαλνκαταάλη τον» ὃ καλεῖτει Ἰβνφαλλικόν. τὸ 1θ ἰωνικῶν δα μεζωθ», 
ἆςμετρον ἄκαταληήκτον, ἐκ ὀιτροχαίκ», καὶ θνητρήτε Δ. πὸ μέντει δ ὤντιορο- 

φηε κῶλον ρπτρατον Τ ἔχεα ἃ ἩΒ πω. Τὶ) Κ τροχαἰκὸν : ϱ ἰθυφαλλικον. ὃλη τῷ 

πέλει ἓ οροφής καὶ ἓ ώνπιεροφης αν Ῥάγεςφο-. 
Περλ ἕ Μέτρε ὃ ᾿Επωδᾶ. 

. Ύς. όδι Κα σε ἓ σευµαπρθ- | τής ἐπαδτε τούτης πο κώλω Ἱς. Τὸ Α 
τωχαϊὼν ἐφθημιμερο Εν θπίδειον, Τὸ Β ἰαμεικὲν ἆἵμετρον βεαχυκατάληκτον. τὸ 
1. τροχιεϊκὸν δίμετρον ακατνάλήνκτον ξ Α. πτδὸς χορεί. εἰ δὲ Εελη» Ἰωνικὸν. ὧπ᾽ 

ἐλατ]οι(Θ- μετρο «ῴτερκατάληκτον, ἐκ παίωθ» Δ ἄν] Ἰωνικὴ. δίαμθκ., καὶ 
συλιαθής. τὸ ὂ τροχαϊκὸν πενοηιιµερς» ἆπ Χορεέων Β. καὶ συπαδής. Τὸ Ε 

ὅμοιον τροχαιϊκὸν πενλημιμερὸς καλοερόν. Τὸ ος ἄνπανασικὸν ἂμετρον κατεληκτικὲν, 
Φερεκροίτειον » ἐξ ἁτασαςς, καὶ κβήσικδ. { δὲ κλει, τροχαϊκὺν ἑφδγμιμειὲς 
άμθν αρχομδι». Τὸ ἂν πὸ Η», τὸ Θ. πὸ 1, ὅμοα τῷ Α. 
Ἡ οί Τὸ 1Α όμοιο τῷ Ε. Τὸ 1Β ἰα μθικὸν ὃν πασας τὸ 1 Ἰαμεικὸν ὅμοιον 

τῷ Β, Τό 1Δ τροχαϊκὸν ὀνμετρον «γερκατάληκτο. Τὸ ΙΕ ἰαμεικὸν Φέμετρον κα - 

πάληκτον» καθαρό. τὸ 15 τροχαϊκὺν Εὐθαπίδειον, ἆμοιον τῷ ΑΔ. ὅρα τῷ τέλει 

πρρωνὶς, καὶ «ράγεαφθ». 
Ὑς. 607 Χῶρε σὺ ] Δἱ συσηματικαὶ αὗται αξίοδαι» χαὶ οἱ ἕξης ἀμοιδαῖοι 

είχοι, ἰαμθικοὶ εἴ τθάµετρι αἀκαταάλήκτοι ἐφνενήκοντα τρῖς, ὤν τελόνπθ» 

(7992 
Προσόξέωευθα πήνδε Αλ Φσῶσαι πόλιν. 

Όρη ταῖς ἀστιεσε οὐ οάΥ «96», ὁπὶ δὲ τῷ τέλει κορωνής, 
Περλ Ξτ Μέτρε δ οροφής. 

Ψς. οι ευ πολύμοχθος ΄δρε ] τὰ ποιαῶοι δη χορῶν καλεῖτοι τεκας 
ἐπωδικὴ , ώς ἔρήτω- ὅτω δὲ χρὴ γθάφεν τού .. τε κῶλω, καὺ τες «χο. ὡς 
δωρώθη ππερ ἐμῖ. ἄτάκτως 3 ἤσαν καὶ ἄναρμόσως ἐν τοῖς ΕτοἩ κείμλνω 
αὶ πολὺν µοι πτερέαιον πένον» εἰς πέξιν᾽ πεώτο καὶ οἱρωονίων μετενεγκεῖν. τοὶ μν 

δειον. 

» ι) , 

τροχαῖκα Ἐνρασπ- 

οτι τὰ ἐκ τᾶ π τῷ βραχὺ α µεταγόµενα Ἰων- 

πώ ἔσω, ὦλλ᾽ κα Δαριέω συσολαί «ΟΠΕ. ΒΕγ- 
πποίοσις Ῥ. 14. 4ο. ὃς ΕΖ. ὁραπλεπίω, 
ἄπ (απ. Ὦ. ἵπ ει. Υ. 815. 

58 Τὸς ὤντιερεφις] Όυπαε {εαυππίυτ πἆ 
νοςεπΙ ΠΣΩΠε παμώγραφες,. οῦ γουῖς εἶμεάρπι 
τερειΠοπεπι α Ιιρτατῖο ρταειετΏΙΠα, ἀες- 
ταπῖ ἵη Ἐάά. Ἑ (6οὰ. Βατος, (απάεπι {ΠΕ 
τενοσαῖα 
609 Ἱθυφαλλικὸ } Ἠ]8 ἀεβίεωίας Βο1ε- 
15 ὙΥοτΙΡΙΩ { Καὶ Ύν/ αξο[ Ἐν] οι τ]- 

- 

αττ εΠε Γγοςαέζαη)΄ ἀαεάγιέη ερ/α[εδέοωπε 
απεπι νοεαπι Βωγέρίάεωπι: Ίάειπ πιοπῖτ 
Ἱπ ποιίς Λΐπρ. ἀεὈποται Ίταριε ἀῑςί Έρο- 
καϊκὸν ἐῴθημιιμιερὲς Εὐριπίδειο, εο ἀῑῑίαε {4ῇγ- 
Ρἠαίζαως, οιοὰ Πτ ὑγαείιγεαιαίεᾶέει , ἱτῖ- 
Ρας σοπ/ἴαυς {γοελσεί. «Όατεν ΠΛΥρ1α/- 
ἵεεωπε, Ὠπίοιμα ἵπ Γπο βτπετεν ἀεδεπιας 
αρ νι, ρ αξς Ἀπῖης Ἱπρτιπιῖς {08. 

Ρΐατοτ] (4/ῶμῤοπο Απία. νΙ». 5. ἄν. θπῖ 
πουγυ]]ὰ τε] ]τ εοστίπειὰὰ Ρο [ετῖς. 

Ζ 3 



178 Γποκοσουι τ'ά 

3 σαν δακπιλικὰ. πὸ δὲ ἀναπαιοικὰ κῶλα, ὃ μὴν δὲ καὶ κ λέγν κελιά, 

3)’ εἴ πο ὀρθῶς λογίζοτο, καλῶς ἂν εὗρη παῦτω διορθωθέντε, ἔει τούιω Ἡ «πο- 
«Φήῄς τὰ κῶλω καὶ οἱ «χοι 17, καὶ ποὶ Ὁὃ ανπισροφζε τοσιῶτα, το ποντοι μµέντθι 

δακπυλικα. Τὸ Α τε]ρόμετρν ἄκατάλγκτον» κ Ὦ µοιοποδαν μετρεῖπι το δ08- 
χπυλικά. ὁ Β, καὶ ὁ Γ. κὶ ὁ Δ. ἑξάμετα. Ἰὸ Ἐ όμοιο τῷ Α. Ὁ ς’, ὃ 

7. ὁὲΗ. καὶ ὁ Θ παλιν ἐξάμετρι. Τὸ 1 δὲ ὅμοιν τῷ Α. Ἱἵ Τὸ ΙΑ ἑξάμετρο. 
τὸ ΙΒ ὅμετρνο Τὸ ΙΓ, τὸ 1Δ; τὸ ΤΕ. καὶ τὸ 15’. ὅμοιω τῷ Α. Τ 

Ὑς, ὅοφ Ἰ Λαῦα πεέχια] Περιοσὺς ἐρτιώθα τὸ, Χαλκῷ κοσµήσας, δὸ κοὺ 
ἐζεθλήδη σπορ ἐμῖ. εὔοπλον δὲ Ύροφε, μὴ ἔνοσλον" ἅτω 1} αῤμόζη τῷ µέτρῳ, Τ 
τὸ 17 Σφθγμυμεές. Οὶ τῷ τίλε ὃ πε οοφής» κθὶ  ἀνποροφῆς, «όδόγρο- 
φ6-. Τ : 

ς. δαι Ἡγᾶ παραθε] Αἱ ἐξῆς ατα Φξλοδοι, οἴχων εἰσὶν ἰωμβικῶν τθλµέ- 
τρων ακατελήκτων ΡΠΕ, ὧν τλώταϊῷ-. (1οςς) 

Πειρωμδμαι τολοιπὸν ουπυχαῖεν ἄν. 
δι Περὰ ᾧ Μέτρι Ὁ σιοφῆς 

Ὑς, 1οού Ἔξας ἔδας] Τα τοιαῦτα εἴδη Ἔ χορῶν καλεῖτω» ὡς εἴητιι», 
ἐπν ἔσι δὲ τὲ ὧσ οφῆς μιᾶς. εἰσι δὲ τὰ κῶλα Ἐ ἵς ΚΔ. καὶ τα ὃ Φετν᾿ ἔσι ασμαω σηοφής µιας. είσι α 6ποφης καὶ τα 

Αντοτοφίς τισεῦπω. Τὸ Α σιώθετον., ὕτοι ἀσιωαρτητον, ἐξ ἰαμεικῆης βάστως, καὶ 
προχαϊκά διμέτρν ακατειλήκτΗ. ἄνωσε δὲ τεῶτω ἐνπαῦω, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, δυοῖν ἕνεκα ν 
κινστως Φημὶ», καὶ «ἄστως" ὡς μδὺ }ὸ ἐξ ἔμες Φοιτώσε ἓ Σφιγὸ, τῷ τροχαϊκῷ 

ἐχρίσατο κέτρω ὡς δ ἐν τοῖς τειχέσι καθήµλνης καὶ Φθε[ῥομδίης, ὅπερ «άσεως ἐν 
τῷ Ἰχωδικῷ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ τάτοι τοῖς µέτροις διρημδκως ἐχθήσατο. Τὸ Β τεὺ- 
χαϊκὸν ἰβυφολνικὸν, ἥτοι ὄνμετβον βοΦχνκατάληκτον. Τὸ Γ ὠνπαπαφικὸ ἡμιέλίονς 
ὃκ ὁλασονδείε, καὶ ἡμίσως ἀνπασάσα, ἴτοι άμβι. Τὸ Δ 5: ἰωμβικὸν καθτρὸν 
ὥίμετβον ἀκατάληκτο. Τὸ Ἐ σιώθετο ἆκ δύο τροχαϊκῶν πενθημιμερῶν. εἰ δὲ 
Βέ/ε, ἄνπασασικὸν τθόµετρον βροιχυκάτάληκτον, ὃκ διτροχαίς» ὄρπτράτε Γ» 

καὶ ἰάμᾶς ἡ πουν. Τὸ ς 5 α σπασασικὸν δέμετρον ὠππερκατάλήκτον, ἐξ Όπα" 
πεάτων Δ δύο. 3 συλαθῆς. Τὸ Ζ ὅμαα, ἐξ ἀντασάεων Α» Δ, αὶ συλαδῖσ. 
τὸ Η ἰαμβικὸν ἑφόημιμεέ Τὸ Θϐ αὃὶ Ι ἰθυφαλικα. ὃ Α ποδὸς χορίη. εἰ δὲ 

κ) 

σ/ Ε μ ΄ Ν 3 

Εκλει, ἰωγικά ὀἵμετρα καπαλήκτικα, Οκ 

6ο Ὅμοιο τῷ Α] ἵαπ Ἐάά. τας: Τὸ 
ϱ) τὰ λοιπο ὅμοια τῷ ἅ, (ΟὐβθοππΩΠθ Β]α 
Ἱεριπιης, Αεηρίω Ἱηνεπϊ Ιπ Έατος. 0οἆ. 

6 Περὶ τὸ µέτρ ] Οἱαες Ροττο Ιεσαπίητ 
3 ἄπεπι µ5υ6, υπίςε ἀερεπιατ ϱοά1οί Βα- 
τος. 

62 Ἰαμιβίκὸν καθ αρὸ ] Ῥετ[Πις-α Αἰπρίο 
θωΐραιυς, Πολο| ΦΦοµος| 3ολυ | 69νος" ἴπ]ι5 
ε8, αυίεσι ἀεβρπας Μειτίευδ» {εὰ, ᾳπθπι 

πιέωνθ» ΑΔ, αὶ ἀμφιβεοχέθ». Τὸ ΙΑ 

ο 

Ῥίατεε Ῥταεθεπι 0σὰά. 3 πιθ τενοσδίη» 
Πολο| «οτος| πολνο| χος ἑατδίεω εἲε 
αέπιεγετ εσλαἰεδίεώςν Τει ἐφθημιιμρί. 34 
απεπι τε[ρουἀεβῖε, Ἠπῖσᾶ ἨΗῖετα 1π91αιᾶ» 
ετίας ΑπΙΠΤΟΡΗΕΟ: Τοτ) ἄσμρος, παλυ 
«χη 

63 ἸΑντισπ. ] Ἠαεο ε «Ἀληρίί πος Ῥε- 
πτα [ητ, Οοάϊίοίς ἀε[εᾶυπι βο ερτερίε 
Παρρ]επιίς, 



πο δι Ν.Ε ντ ὁ νΝ. 179’ 

τροχαϊκὸν Φίµετων ακωτάλήκτον ὁκ ΑΔ χορίω. Τὸ ΙΒ ὅμοιον ἐφθημιμερὺὸς Εὐρμ- 
Ἰτίδειον » ὃ Αα ὁὶ Ὦ ποδὲς Χορείς, τὸ ΙΓ τροχαϊκὸν [φυφαλλυκὸν καφαρόν. Τὸ 18 
ὶ ΙΕ ωμδς, ὅμοιον τῷ Δ. Τὸ Ις όμοιον τῷ ΙΓ. Τὸ 1ζ καὶ ΙΗ ὅμοα τῷ Δ 
ἑαμιθικά” ἐλιιπῦ δὲ ἔντο τὸ κὤλα σε]ς τα ὃ ον τπιοροφῇς ἄνεληρώθη πρ ἐμᾶ 

ὁμοίαις λέξεπ. Τὸ 186 Τροχαϊκὸν κ λαιρὸν Φιµετρον ἄκαταλήκτον. τὸ Κ τροχαιῖ- 
κὸν ἑφόημιμεερὲς  ᾧ Α ποδὸς χορία. Τὸ ΚΛ ἠλυφαλικόν. τὸ ΚΒ ἰωνικὸν δίµε- 
ο ἄκωτάλημτον. ἐξ ὀλατράτν, Δ, 3 παίωνο» Α πὸ ϱριφής δὲ κῶλεν πεντο- 

σύλλαθον ἔχει Α΄ Όφωτθλτον. Ττὲ ΚΓ ἑωνικὸν μέτρων. κατοληκτικὀν. ἐκ παίωνθ” Β, 

3 κρήτκζ» πὸ ἡ) συοφῆ δὲ κῶλον ἐν μὲν τῷ Α τοῦ) σιωίζησιν ἔχει ἐν δὲ τῷ Σ. 

αντ κρητικᾶ, ἀμφίξραχιω. τὸ ΚΔ τροχαϊκὸν τθάµετρον βερχυκατάληντον» πα. 

τῷ τελει μὲν Ὁ οροφής Φλδ ΟγξαΦΘ”. { δε ἄν]κοροφῆς κθβωνὶς μόνη 

γς. 1974 Ὢν ὡς ] Αἱ ἔξης αὗτεῃ «ξίοδοι. σίχων εἶἰσιν ἰαμθικῶν τθλµέτρων 
αἰκατολέκτων ΣΙΕ, ὧν τελόυταῖθ», (1280) 

μι δ αὐποῖς σιιυθουγσε κείσοιια:. 

ὃλη πῶς Ἀστεθέσεσι ανά γροφΟ”. Όλ. δὲ τῷ τέλει κθορωνίθ. 

Περ) ὃ Μέτρ Ἡ) οροφις; 

νε. 1999 ΑΔ. αἲ, αἲ, αἱ "1 Τα πιαῦτο εἴδη «χθρῶν καλεῖπει», ὡς ἔρη- 
πτῃ, ο) ἔσιν. ἔσ δὲ τὸ ποερὸν ἄσμα μιάς οροφής το κῶλα δὲ 3 μδὸ βροφης 
ΤΕ καὶ το Ὁ ἄν ποροφης ποσεῶ του, Τὸ Α ἀναπαισικὴ βασιε» } ῆτοι μονόμετρω». Τὸ Β 
αἰνωτεεισικὸν θόμετρον ἄκατοληκτον. Τὸ Γ ὅμριον τῷ Α» ἀναπαίσονν σόκ ἐκ απονδείων 
ὡς ἀκεῖο. Τὸ Δ τροχαϊκθν ἰθυφωλκικὸν, 93 ἐν τρλῶν ἈΧορέων. Τὸ ΕἘ ποιωνικὸν 
Φμετρον ακατάλήκτο, ὁκ δύο κρητπκῶν. Τὸ ς ἠωρεθικον ὀέμετρον κατοίληντον » 
ἐκ τελῶν χορείων, καὶ πυῤῥχί ΑΦ τω αἀλ]άφορν. Τὸ 7 τροχααϊκὸν πενδημιμό- 
ῥὲς ἆ Α ποδὲς χορίκ" εἰ δὲ [βέλει, παιωνικὸν ἡμιόλιων. Τὸ Ἡ αντιανασικὸν µο- 
»όμετρον Ὀσερκωτάλήντον. τὸ Θ όμοιου» ἄνπασαθικὸν ἡμιόλιν. Τὸ Ἰ, κο ΙΑ, 
όμοια τῷ 7. Τὸ ΙΒ ἰωμβθικὸν Φίµετρον ακατάληκτν. Τὸ ΙΓ ὅμοιον , κατολήντι- 
κὸν ἐφθήμιμερέ. Τὸ ΙΔ ἰαμιδικὸν ἆμοιον πενθημιμερὲς» ὁ δύο χερείων., καὶ συλ' 
λωδη.. Τὸ 1Ε ο σαο μετρο βροχυκάταληκτον Α ποδὸς χρρίς » ὃ δὲ Β 

οὐνθπείςν. έξῆς δὲ μ τὼ κῶλα ἄνπιεροφῆς ἐν ἆκθεσει σύρήμιο κ ὦ οΕικρπὴν 
εένομοιομιεβὲς σχρν τροχρζκῶν πετρουµέτρων καταληκτικῶν διο, ἐψρήσκν δὲ τέτῳ 
Α]4 τίω απεδἠν ὦ ἅ κβωτφ»» κοὶ ᾧ ρέμα. Όλη τῷ τέλει μμ εροφῆς αδὰ- 
γραφθ-, ἡ δὲ ἄνποροφῆς ὠσειύτως. ἃ δὲ σισήματθ" Ἀοβωνής. 

ν». 1319 Οἶμοι τ δρφσω Ἱ Αἱ αΈ/οδοι αὗτεῃ εἴχων εἰσὶν ἰωμθικῶν τελµέτρων 
ΚΕ, ὅρρ πες Ἀσπερετεσι καὶ τῷ πέει ο θὰ γαφθ”. 

Ἡ». 1945 Ὦ τάλας ἐγὼ] Τα πιρώτα εἶδη καλεῖτῳ, ὡς  πήν Ἑπρίερο: 
θα) λ 

Ἱ 

64 Ἐκ τρῶν χορίω] Ἠθε νοσθς, Ἰωΐτα ριβειεηπί{ετίι ἠθηρηίμς. 
χερειίιαε Σεοριμηί, Μί ΟΠΙΠΘΕ ἱητετσεαϊλδ 



18ο στ κ τοι τι 

θα εἶσπι δὲ ὃ μδὺ Α συρήματθ» σἴχοι τροχαϊκοὶν Αἱ τω ὃ αἀθέλν ασνδὺν, 
ολλ κατπληκτικοὶ Ε. 

Περλ ὃ Μέτρε Ὁ σποφῆς Α. 

Αὖ αἱ ] Ἡ ἑξης βροφὴ Κώλων Β. Τὸ Δ ἰμεθικὸν μονόμετρον βραχυκατάλη- 

πο. Τὸ Β σµύβετν, ἕκ Ἑ παιωνικῶν Ἠμιολίων. 

Περλ ὃ Μέτρη ὃ Συσήµωτί(θ» Α. 

ῳ δώματ᾽ ] Τὸ ἐξίς σύσημα εἴχων ἰαμθβικῶν τθλµέτρων Γ. 

Περ 5 Μέτρα αἑλιω. 

ν.. 1354 Οἴμοι ἔνμφορδε ] Η ἑξῆς εροφἠ κώλων Ἑ. Τὸ Α Ὀἠπχοθαμθικὸν 
τρύμετρον καταληκτικὀν, ἐξ θγητεάτε Δ, χοθιάµδε, καὶ κρηπκ”. Τὸ Β ἰαμβο- 
τε/µετρθ-. 3 

Ὑ5. (356 Εἰ κοὺ τὰ ] Τὸ ἕξης σύσημα α΄ χων ἰαμθιιῶν τθκµέτρων Γ. 
Μ. '459 Ανάγτ”, αἀνώγετε] Ἡ τελόνταῖα συοφὴ Κώλων Β. Ίο Α ἄνπ" 

απασικὸν δέµετρον ἀκαταληκσον ἐξ αντιασοίσε ἐξασυλιάθα κ.) δίάµ6ε, Αἱ τὸ 
ἄ εφορν. Τὸ Β ὅμοιν τθἆµετρον ἠπερκατάληκτον, ἐξ ἄντανάσν» διάµδν. 
διτροχάύε, καὶ συλιαθής. Θ7Ω παῖς Ἂστιθέσεσι Ἔ οροφῶν καὶ συσηµαάτων αδή- 

γραφθΘ». 48 η] 
Ν. 1361 Ὦ τλήµον]. Α). φθίοδοι αὗτειι σἴχων εἰεὶν ἑρμθικῶν τολµέτρων 

οκαπέλκκτων ΡΚΗ; ὧν τελόταῖθ», (ιδ) 

ΤΗδ᾽ ἐξέδησαν . οἱ δὲ δνου χέσωταε, 

ὃρη παῖς Ὑσθέσεσι «θάγεσφθ», Όρη δὲ τῷ τέλει κθρωνίς. 

περ ἆ Μέτρα ἁόλια. ἱ 

γε, 1489. Οὐκ ες ἀκοὰς ] Σισημα κ «οΕικοπὴν μα)” κώλων ανα 
3 Ν παισικῶν Ἑ. Όλη τῷ πίλε αὐθάγροφθ». 

Ἡς, 1494 Οὐ Φοκαλυκτομίμω ] Τα πιαῦτο εἴη καλεῖται συηματικὰ ἐξ 
ἄνομοίων » Γ αθιορσμὰς ἀνίσες καὶ μετρλκὰ ἄτακα, εἰσπι δὲ πάντα τα ἓ 
ϱροῷσο κῶλα ο. Τὸ Α σπεοσῳἈμακὸν τβάµετρον ακαταληκτν, .ὁκ χρθλάμθν . 
ἰωνκξ απ΄ ἐλα ον» κ9ὸ δίαμξη. Ἰὸ Β δωκτολικὸν ὄόμετρων. εδέτερον γάρ ἔφτ τὸ 

ἄθρα, κοὶ 5 θλληκόν» ὥς οι) αἴωντει- Ίο Ἱ όιοιον τῷ να Το Δ ἄναπαιρικὸν 

ἐφθημιμερίς. τὸ Ε ἆμοιον. τῷ Ε, Τὸ 5 ἄναιπαισικὸν δέμετρὸν ἄἀκατοέληκτον. τὸ 

Ζ ῥμοιν. Ἰὸ Ἡ δακτολικὸν τετρφετρν. Ίὸ Θἷα μθικὸν πειημιμερίς. τὸ 
ὅμοιον τῷ Β. τὸ ΙΑ δακσυλικὸν πενθημιρεερές. Ίὸ 1Β. τὸ ΙΓ, τὸ ΙΔ όμοια 

τᾶ Η. τὸ ΙΕ ὅμοιον τῷ Θ. τὸ Ισ' 3 καὶ πὲ 17. όμοια τὰ ΜΗ. Ἰὸ ΙΗ ἄναπαι- 

οικῤν µονόµετρο, ἆ Α πόλος χορείς. τό 1Θ, πι Κ. τὸ Κδ ὅμοιο τῷ Ἡ. ὸ 
ΚΒ ὅμοιν τῷ Β. Ἰὸ ΚΓ, καὶ τὸ ΚΔ, όμοια τῷ Η. | δρ τοῖς ἀστοθέστσι κοὺ τῷ 
σελει «θύγεος». 

Ὑδ. 1δι ᾿ι µοί µο μᾶτιρ] τρια «ποφ δοκεῖ εἶαι αὗτη» ἐπὸ κδὺ το 
κόλα 



ππτΕ ποτ Μι τ Ρ ο) Ν, ἴδι 

κώλα ἐλαγμένα ἐς συ) καπκα δὲ ἔσι «αὶ τοῦτο ἐξ νοριοίών ν εἰσι δὲ ποέντο 
 σπιφῆς ΑΔ. Τὸ Α΄ ἀντπασάσικον ἡμιόλιον ἐξ οητδλτν Α, καὶ τοχαια. τὰ 
Ἑ «σθιοδικὸν ο μετρον καποληκτικὀν» ἐξ ἰαιθικῆς συζυγίας, να τροχαϊκης κατι- 

ληκπκις. τὸ Γ ἑαμβικὸν πενθημιμερές. 66 Το Δ χρεκαμεθικὸν δίω: ο. κατοληκ.- 

σικὸν, ὁν χθθκάμθη, κοὴ χορίον ἦ ανα πείςν ιδ ος αλ[άφορον. τὸ Ε ἰαμθί- 
κὸν ὀνμετρον Αρα χνκαταληκτον. Τὸ ς ὅμοιο τῷ Δ. Τὸ Ζ ὅαοίον», τὴ Ἑ πεδὸς 

Φθρκελώσμωτκς τετραθσφχέ(Ο-. εἰ δὲ βέλει, τροχαϊκον ἰθυφαἈμκὸν. τή Β, καὶ 
τὰ ΥΓ ποδὺς χορεν. Τὸ Η ἀνπασαςικον οὔμετρον καταληκτικθνν «εεκραίτιον ἐξ 
ἀντιασάσε καὶ [βακχέκ. ᾖἸὸ Θ σερσωλίφκθν Φνμετρον ακαταληκτον, ἐξ ἑωνικς 

απ΄ ἐλάΠονθ», καὶ χοθλάμθι. Τὸ Ἱ αναπεισικὸν πεν)ηιιερς" εἰ δὲ βκλε, 
ἑωγίκὸν ὀνμετρον καταληκτικὀν, ἐξ ἰωνικά απ ἐλάτονο-, κοὺ αναποίση. Τὸ ΙΔ 
χοθλαμθικὰν ἂν μετρον ακατοίληκτον» ἐκ δύο χοθλάµξω). Τὸ ΙΒ ἰωνμὸν τθάµετρον 
ες χυκαταάληντεν σα ποείων(» Γ, ἑωνικᾶο καὶ ἱάωδι. Τὸ ΙΓ ἰαμθικὸν πενοη- 
µιωερὲς, τᾶ Α πεδὸς χορείς ον να κά Τὸ ΙΔ δωκτυλικὸν πευθηµιµερές. εἰ δὺ 
Άέλει, χοθκαμθικὸν δίµετρον καταληκτικὸν ἐν χοθλάµξε, καὶ δακτὀλκ. Τὸ ΙΕ 
ἑαμθικὲν ὅμοιον τῷ Ἑ. Τὸ Ις ὅμοιον διµετρο «ἐτγερκατοάλήηκτον ἂν δύο ἰωνικῶν 
απ᾿ ἑλαἔτοιθ-» καὶ συλαθής, τὸ 12 ἄνωπαιρικὸν ἑφθγημιμερέ. Τὸ. 1Η ὁμοιον. 
τῷ Εν, τά Δ πιδὺς χορη. ἸλΤὺ 1Θ ππειωνκὸν 9ίμετρον ἐπερκατάλετον καθαρών, 
Τὸ Κ᾿ ἀναπαιςικὸν ἑφθηρειμεερίς. τὸ ΚΑ ἆμοιο. Τὸ ΚΕ ἄντισπαςικ) ν ὅμοιῳν τῷ Η. 

τὸ κγ Σακτολικὸν δέμετρον ᾿ εἰ δὲ Θέλει, χοθλαμθικὸν µονόμετρον εξσερκατάληκτον. 
τὸ ΚΔ ὅμοιον τῷ ΚΑ. ἔσω δὲ» εἰ (βάλει, αμφότερα χεθλωµβικα καιρο δίωε- 
τρθι ῴσερκωτάληκτω. Τὸ ΚΕ οἰναποεισωκὴ (βασις, δι ἑνὲς 1 τ ὀφέλει γθοίφευθαι. 
τὸ Κς΄ τροχαϊκὸν πενθηµιµεές. Τὸ Κ7 «αβιοδΟ». ἐκ τροχαίκής συζυγίας Ἡ τᾶ 
Α πεδὶς Χορν) καὶ ἰαμβικῆς. Τὸ ΚΗ ἰαμθικὸν δίµετρον ακατάληχτον, τὸ Α 

ποδὲς ανωπαίσμ. Τὸ ΚΘ ἀντισπουσικὸν το/µετρον κατοιληκτικὀν., ᾧ Ἡ ποδὸς ἔξω- 

δεσχίθ». τὸ Α ανώπτεισικὸν δίωετρον ὠκατοέληκτο» συγίζησιν ἔχον ἐν τῷ Α 

να ο Ακ ο ος πο ΔΕ αντισπασικὸν δίµετρο υσερκαπέληκτον, εξ 
αντισπασκ, Όγπτρλτὰ Τ. κοὺ συλλαθὴν. Τὸ ΑΓ ἄντισπουσικὸν δὶµε τρον ακαταληκ- 

πον Γλυκώνειον. ἐξ ἀντισποέσα κλὶ ὀ ένα. Τὸ ΑΔ ἰωνικὸν ἡμιόλιον», ἐξ Ἰωνικ 

Ἀπὸ μείζον» καὶ - σποδεν, ἤ ἥτοι ἡμίσεως ἰωκά. ἔφη παῖς Ἀστθέστσι ο Ὀκγραφθ”. 
ο η τῷ τέλει πθρωνίς. 

Περὰ ᾧ Μέτρ Ὁ εποφῖς Γ. 

Ὑ9. 1514 

65 Τὸ Δ] δίε ορίπιε ᾖ-. ο δ. βνλω Ῥαήθις ]οςῖφ Ζα21ο/ῇ τεοϊρῖαπτατς Γ6ὰ Κλεο; 
Ἡιο ἵη 0οά. Μ( Ιεσεραίατ. µιαχειον νοσατῖ [ο]εῦαι Ἰωνεκὸν θέματρον άκα- 

όα-: 1 Αιπσηης πά αι]ης πιεπίεπι ταλήκτο. Λῖο Ίιαηπο νετίης μοίτει / Ελκεις 
οχρ]ονή [οφ ποητία, ἵπ ποιῖς νεα εΠε µακρο πι», ζωο] ο προ Πρ [οτια 
{οτ]θῖτ Ο1εοπεπε]έκη ΕΧ Ἰοπίεο 4 πιαίογε ὃς τεδτ]ης ἀἰσβτειιτ {οπίεως ἀἴπιοιργ εαἰα!εῶί- 
ππ οσο: ἵηπ γεΠαπ ΜΙάεια Οροππαολί κε, οπαθις Γείεβίίω ἀειαζαδαϊας. 
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18» ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΟ ΟΘ Ν. 

Ὑς. 1534 Τί μ' ὦ παρθένο ] Τα ποικώτοε εἴδη καλέίται ἑπερέσροφω συρηµα- 
τικ» ἔσι δὲ τὸ κῶλα τ πτερᾶσης βροφής πολ ἄντισπεωρικὸν δέµετρον σερ" 

χατάλήκτον κα.λοερόν. τὸ Β ἰωνικὸν ὰστὸ μµείζο(θ» τοῤµετρον α- ορ χνκατάληκτον. 

Τὸ Γ ἄντισπειφικὸν. τθάμµετρον βεεχνκωτάληκτεν καθαιρόν. τὸ Δ χρθλαμθικὸν δί- 

μετρον κατοιληκτικὸν καθοερὸν εἰ δὲ (βέλει δωκτυλικὸν πεθηµιµερές, τὸ ἓ ἀναπιώ- 
φικὸν δίµετρον ἀκαταληκτο. 

ενα ἀεΙεγσΙΗγ. 
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Χ 

δογέρίογ ή, σι οὐ ζπΗγ ἐπ δελο]Ης σά Ρήοεμί[ας, 

Ὁ τὸν Αἰγίμιο ποήστας, 
πα νετ 1103. 

{ Αὐγύπτιος, Μί, Αγυ. 
στος. Ν. 19. 

“ΐε[εὐγίως. ν. το 
». 1095. ΤΙΝ. 

ως ἐν Γλαύκῳ Π1ο- 
τνιεῖ, 19Ο. 

---- -- ἐν τοῖς ἑπτὰ 
ἐπὶ Θήβαις. 755. 

----. ἸΝηρείσι 319. 
οι. ἐν Νιόβη-ιό», 
1 «{πιρῤοεδώεν 674. - 
«ῶγοβίοῃ. 674. 

91ο. 

“ππαελιν ἐν Λύδµ, 44... 
«γαμος. 1. ΤΙΦ93- 
«4γ1βιάει ἐν Παναθηναῖϊ- 

κῷ. 11οο. 
“γήβοᾷεπμμε. 164. 1Τ0οι 

1106, 1169. 
«44οββαπει, 98. 1416. 

1668, 
-------- ------ ἓν Νεφέλαις, 

1416. α οὸ 
-----ι-- ἓν οδράµατι 

Νιόβης. 169. ΐ 
ἐν Πλούτῳν 

8404. 1416, 
«4/ε[εβίθ ες. 45. 5ο. 
(ή ἠπιαεβμς, 196. 85δ. 
Οογίημα, 96. 
σγα!ες. 919, 
Ἰ Βεπαβργαε. 7. νἰζ. 
Τήάρογας. 

(0επιο/({ήοπες) ὁ' Ῥήτωρε 
44ι. 416. 

Λεζογήας. 7. 
Ιάγπιας. 755 1746. 
/ἱοπγ/ως. 674. 
τρ τῷ ϱ του 

Εύκλου, 1123. 

Εηερεάοοῖε ὁ Φυσικόο 
18. 

Έλβογης 7. 
Ερέμι μέάεξ. 13. 
Εαῤήοσίοη. 65δδ. 
Δυγρίάες. 9ἱ6, 

1416. 1594. 
116ο, 

» 
α---- ----- εν τή »Αντὶ- 

Υόµ, 1197. 
-- ἐν ᾽Αρχελέῳ. 

1166. 
------ ------' ἓν Βάκχαις. 3. 

ό44. 
μα --- ἓν Ἱππολύτῳ, 

9 Εἱ5, : 
-- ἐν Ἐρεσφόντῃ. 

169. 
- ἐν Νηδεία, 1. 
--- ἐντῷ Οἰδίποδι, Ὁ 

όι. 
-- ἐν Ορέστη, 4. 

964. 587. 
Έ-ι ------- ἐν Τρωάσιν. 4. 
---. -- ἐν Φρύξω. 6. 
Πεζαπίσιο, 61. 71. 966. 

ἐν τῇ ἔπιγρα. 
Φομένῃ Ατλουτίδι 165. 

ΠΗείοβμς. 4. 179. 19058, 
11ο3. 

Γοηπέγ {ΠπερίΠίαια, 
/Ώ6εγΕΟΓΙΗ1 [ἐηαΓΗΐ. 308. 

909. 496. 4δΙ. {ρὶ- 
βΤάΦΗΜα ΝέιΗ5. 1668, 
Ο/ραεα. 4ἴ.. ὄφῖν 
ζε/Ροµ/1μὴ αά σερ η 
ορΛ{ηβίε, 5ο. 

10). 9ἱ9, τιόό, 
{ἰλαπίως ἐν τῷ πρὸς. Του» 

λιαγὸν ἐπιταφίῳ. 9009 
1 1ππαεήωο. 96. 
{ΗεΠαΜάΕ}. 893. 

4α 3 

ο. 

---- --ἐ Ἐπιτρέου- 
σι. τιόή. 

------ ----- ἐν Φιλαδέλρ 
φοις. 1ἴϊόι. 

Ί εί. 3. 
{Ηπα/έα.. 4ϊῑςσ ὅσα. 
ΛΝΙρο//γαϊµᾳ. 1917. 
Οἱ τὴν Οὐδιποδία» γράΦον- 
τες, 1748. 

ΛΛεγεογάσε, 53. 71. 16. 
666. 1111. 1109. 

ΡΗὑοκεπως ἐν τῷ περι µ». 
νοσυλλάβων ϱήμάτωνε 
ο7{. 

“Ρπάσγις, «7. 689. 1491. 
1409}. 

Ρἐ[αμάσγ. 1748. 
οηομίζες ἐν Ἰάρβοις, 

ο Η, ο 
δοργαίες ({γρῖνις,) 45. 
δορήοεῖο. 3. 44. 1Ι6, 

946, τίοό. 
ἐν "Αντιγόμ. 

154, 905. 1Γ05. 
ἐν "Ελένης ἆ« 

παιτήσει, 398, 
-------- ἐν Θυέστη. σης. 

ἐν. ΝΠάντεσιο 

---- 

196», α 
------ ----- ἐν ΟΙ οιποδι. 7 Το 

τῷ ἔπι {ςδολωνῷ 
Ο,δίποδι. 1701. 

Ψοβήτοή, 3ν 
Φο/ρἠαπε ὃ Τραγικός, 
ΤΘ. Τ 

ο{ε[(οβογμς ἐν Ἱνρωπείᾳ. 
όσ!. 

Τ/ωεγάἰάε. 6ος. 
Ί1ήιάδογας ἐν τοῖς Θηβαῦ. 

κοῖς 165. όσα. 
Ἁαηεπώς Γγάμε, 165. 

ΙΝ 
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Ἰ ΝΙΜΝ ο ΣΧ 

οΕπιΡἳτοαΜΝΗ ΣΕΝ Ἐ ΝΕ 

Οἱ επιεβαη ΓΗ η Πο ο Ῥήοερ][ώς, 

ΑΕςοΒνι 5. Ῥας. 946. Ὁ, 35ί. ὃ. | ΕὐΚΙΡΙΡΕΘ. Ῥ. 284. ὃ. 3390. Ὀ. 355. ᾱ, 
"419. Ὁ, 

ΑΙ ΟΙΡΗΚΟΝ Ῥ. 434. ὉὈ. 
ΑΙΕΧΑΝΡΕΕΚ ΑΕτοῖιῦς (6), Ρ. 459. 
ΑΜΡΗΙς «ἄε]έμαει. Ῥ. 3δΙ9 Ός 
ΑΝΑΟΚΕΕΟΝ, Ρ, 308. 8, 
ΑΕσΟΗΠ,ΟΟΗῦ5 ο οδβξίε Ῥ. 4 6. Ὁ. 
ΑΠΚΟΗΥΤΑΣ «ΑΙοὐαέέ. Ῥ. 903. Ὃν 
ΑΠΙ5ΤΟΡΠΑΝΕΣ. ὮῬ. 304. ὃ. 
Ο ΑΙ ΙΜΑΟΗΌῦ8. Ῥ. 415. 8ο 
ΤΏΙΟΘΕΝΙΑΝΟ5. Ῥ. 971. 8. 

385. 4. Ὀ. 906, Α, 4ΟΙ. Ῥν 439. 8. 
ΠεςνοΒΗΙῦς, Ῥ. 358. 4. 357. ἃ. 449. Ὁς 
ΊΚΠΟΡΗΚΟΝ ὁσλολ, [µγ1δε Ῥ. 990. ἃν 
ΙΝΟΝΝΗΟ5. Ρ. 3οΙ. Ὁ, δἱ5. 
ῬΕΝΜΡΕΙ.08. διοδαεί. Ῥ. 986, Ὦ, 
ῬιυτΑλκοΒύδ. Ῥ. 358. ᾱ, 301. Ἀ, Ὀἱ5, 
Ῥου] ὔχ. Ρ. 456. Ὁ. 
ΡΟΡΗΟΟΙΙΕΘ. Ῥ. 987. Ὁ. 434. 8. 437. Ὀ. 
ΡΟ ΠὐΟΥΡΙΡΕΘ, Ῥ. 910. ὃν 

Ῥγαείεγεα ερ γἱσωη/ή ἱ Ρος σά ΡΛοεμί[ης ο δεῤολία» 

νε ἱεμίζβ{Ησ 

Ασοιῦδ,. Ῥ. 930. 901. 908. 
ΑΕδΟΗΝΥΙΙ Β/ΟΙΙΕΙΛεμτ, Ῥ. 960. 971. 

307. 99. 594. 990. 446. 
φέβέε 6, Ίἠέδε Ῥ. 317. 

. 0-. 
ἆ Ρε}/Φε. Ῥ. 3090. 395. 

«4Ρ4/ΠΕΠΙΗ0Η. Ῥ. 198. 369. 
95δ. 43Ο. 

6Λοέρ]ργοί. Ῥ. 953. 843. 
461. 355. 498. 

----ττο ὁμῤῥέζε. Ρ.917. 319. 369: 
958. Εἱ9. 

--ι ΓαρηεμῖΠ. Ῥ. 190, 38ο. 
073. 

ΑΙ.ΟΛΕυς «4ΙΛεπαεί, Ῥ. 331. «4βο]/ο. 
μή). Ῥ. 9567. 

Αι ΟΙΡΗΑΟΝ. Ρ. 443 Ὀϊβ. 

ΑΤΕΣΧΙ5 «{Λεπαεὶ, Ῥ. 949, 466. 307. 
ΑΜΜΟΝΕΟΘ, Ρ. 3416. 498, 
ΑΝΑΧΙΙ.Α5 «4ΓΛεηαεί, Ῥ. 418, 
ΑνοννυΜΙ 0)//έγε, Πεν. Ρ. 368. 
ΑΝΤΗΟΙ.Οα1Α. Ρ, 369. 
ΑΝΊΤΙΜΛΟΠΗΟΡ «4λεπαεὶ. Ῥ. 194. Εὴγ- 

740). Ῥ. 196. ὢν 
ΑΝΤΙΡΗΑΝΕΣ «41Λέμασ{,. Ῥ. 197. 367. 

96ο. 3δτ. 
ΑΡΟΙ1.ΟΡΟΙΚύ8, Ῥ. 91, 116, ο. 
ΑΡοΙ{,ονιύς ΚΠΟΡΙύ5. Ρ. 988. Ἱάς. 5, 
Αγοτονίύς 1)νδσο!.05 Ρ, 469, 357, 
ΑΡΟΙΙΟΝΙΟ5 ΑπΟΗΙΠΒΙΙ Β, Ῥ, 30, ὢε 
ΑΡΟΡΤΟΙ:ΙΝ5. Ρ. 115. 5, 
ΑποηεςτκΑτῦς «ῤεμαείε Ῥ. 450. 
ΑπΟΗΠοσμῦς ὦ ὐδαεί, Ῥ. 43. 
ΑπιςτλΕενΕετῦς. Ῥ. 305. 

Απι: 



ΙΝΡΕΧ ΦΕ6ΒΙΡΤΤ, νΕΤΤ. ΕΜΕΝΡ. 

ΛΕΙς6ΤΟΡΗΑΝΕς Οοπηῖσις. Ρε α1ό, 90/4. 
260. στι. 333 419. 439" 

ΑΕΙςΤΟΡΗΑΝΕΣ (ταπιπιαϊ]οῦς, Ρ, 991, 
ΑΚπΙΑΝυύς Ρ. 9906. 
ΑΤΗΕΝΑΕὕΣ. Ρ. 188, οόἵ, 116. δε Ρἱ5. 
ΑΤΗΕΝΑΟΟΒΔδ, Ρ. 197. 
ΘΑΙΤΙΟΚΑΤΙΟΑΣ ὀμοδαξί, Ῥ. 373, 
ΑΙ ΙΙΜΑΟΗῦ5 Ρ. 9941. 8, 351. 
ΗΔΕΒΕΜΟΝ «4Λεμαεῖ, Ῥ. 3909, 
ΗΑΙ,ΟΙΡΙύ5, Ρ. 156. 

ΟµδκΑκ «2ηοηγποὶ περὶ ἀπίστων. Ρ. 
ατός». 

ΟΗΑΠΙΤΟΝ ΔΡρΗποῬίς, ϱρ 36. 
6τΕδκεµυύς Ρ/0ε ΜΗ. Ρ. 443. 
ΟΙΕΜΕΝΤΙΝΑΕ Εοηέῤαε. Ῥ. 389. 
(τΕΜΕΝς 

πεο ο ατα ο 
Οοπνυτῦς Ρ. οὔ4. δἱ5. 
ΟΚΑΤΙΝύς «ἄ41Λεμαεῖ. Ρ. 96ο. 
Ονκή τι ᾗεα. ἨΜ/ Ῥ. 9/2..305. 
Όιοσενες Τ,ΑΕπΤΙύ5. Ρ. 333. 
ΏιοςΕΝΙΛΝύς. Ρ. 9490. 145. ὢ, 
1)1οΝ {Ἠκυςοδτομύς5 Ρ. 277. 308. 
Ὅιτοννςδίνς δοθαεῖ. Ρε 408. 
Ὅιοτοσξνες ὦ οὐαεῖ. Ῥ. 433. 
Ώρημπ.ὖς «4{/ΛεμαεΙ. Ῥ 911. 
Ότυς ρῥαείο Ῥ. 490. ὃ. 
Ἐ ΡΙΟΗΑΕΜΟς «4Γλεπαεί.. Ῥ. 9ἵο, 
ΈκΑΤΟΣΤΗΕΝΕΣ. 36ο. 906. 
Ἔκοτιανυς ῥΡ. 905. . 
Έτννοιοσιούυµ Μ. Ρ. 1ο. 311. 967 

9 δᾳ. 193. ὃ. 
Ἑυδτατηιυ5 Ῥ. 950, 
Έυροιις «αἰβεμαεῖ Ῥ. 191. ΓΠερλαεῇ. 
.Ῥε 299. 

ἘυπΙρΙΡΙ5 ἔεεμδα. Ῥ 101. 331. 
970. 901. Αἵτ. 987. Οἱ 443. 

Ογε-ε). Ρ. 428. 919. 959, 

δἱ5, 

--ᾱ 

5οτ. 

407. 

946. Ὀϊδ. 
Ἐ, 5. 

-------------- «ἱοεβίς. Ῥ. 94”. 
371. 318. 545. ο8ς. 357 

---- ᾖείεα. Ρ. 267. 332. 

ΕΗΠἱρῥούγήης. ρ. 
934. 359. 9δΙ. 

15Τ. 
966, ᾿ 

45]. 
444. 

ΑΙΕΕΧΑΝΡΚΕΙΝΟ5, Ρ. 373. 

αχ, | 

18ς 

ἘσΚΙΡΙΡΙΣ δωῤῥόεα, Ρ. 343. 
910. 331. 3025, 415. 423, 

Ιρή:δεπία «4. , 
336. 94Ο. 45ο. 

-- {ρ4ἱΡ. Τσζωγ. ϱ 96ο, 3310, 
σ΄ ΛΤΕ[Γο Ρ. 301. 344, 999. 

953. οτ3. 9[3. 314, 
ΊΓγοβάθει 
950. 4239. 
Δαοζᾖασ, ῬΡ, 3/8. 

9ο6. 

237. 

949. 366. 
Ῥ, 187. 9ος 

389. 

62εῶβῥῃ, Ρε 139. 89.5, 
Εεγαε]ίφᾳε, Ῥ. 911. οσα. 

4. 9. 
---..Ἂ 

375. 
ὑπ Ἠείεηά. Ῥ. ὀ7ο, οσο. 496. 
ὑπ 10η. Ῥ. -969,. ορ, 419. 90349 

- ΕΠεγευίες Εαγ. Ρ. 3σ7. 
{7αβ/ΜεΠίά. Ῥ. 199. 1096. 

ο. σι 937. 23]. 957. 969. 47ο, 
3», 357. 901. 981. δἱς, . .΄ νο, 

ασεμευὰ Ρ. 508. .ἐ Γ 
“ΑΌςΤΑΤΗΙΟΡ. Ῥ. 900, αῇ1. 990, ἃςσα. ναι. 41. 930. 954 

ΕπκΜμυς ΟΑΕΘΑΒΙΕΝΡΙ5. Ρ. 361. 
(οιΟΙΑ5. Ρ ο7ο, 
ΟπΕεσομΙυς Ναζιανζενὺς, Ῥ. 353. 3098. Ρΐ6. 497. ο ας 
(ΤΕΕσΟπΙῦ5 Όταπιπιαι, Ρ. 311. 
Ηεοβδιρρυς 4ποπρεξ, Ῥ. 304. 
ΗΕΙΙΟΡΟΚΟ5. ϱ 31ο, 19ο, 89, δῖς, 
ΠΗΕκ ος ΙΙτυς Ε1πεο]οσϊ, Ρ. 368. - 
ΏΕΕΒΑΟΙΙτΙ΄ 4ῇς. Εοπ. σηο. 
Πεκοριανυς ΟΤαπηας. Ῥ, 4ἵζ. 
ΓΕκοροτῦς. Ρ, 356. 488 427. 
ἨΕΦΥΟΗΙ608, Ῥ. σιο 354. 54. 961. 

377. 993, 9ο6. 35τ. 917. 935. αόι. 
354 50δ. 493. 413. 49ο 446, 5ο. 75. 5. 

----- 

ΗομΕΕύῦς5, Ρ. οο5. 
Ηγαινυύς. Ρ. 4. ὃ. 
ΙΑΜΕΙΙΟΒΟ5. Ρ. 991, 978, 
10Ν “4ρηεμαεί. Ρ. 371. 
ΊκΕνες {ηηγδί, Ρ. 354. 
1,ΕΒΒΟΝΑΧ ΟΤαΠΙΠΙΣΕ, Ῥ. σὔδο 

---------- «πάγοπιαςήε, Ρ. αι9. 936. | 1 Πηλνιῦς, Ρ. 845. 359. 353. 
949. 919. 345. 987. 1,ονοαΙνύΒ, Ρ. αἴ9, 

Απ 3 ἷχ- 



.. 

εθό -, ΙΝΕΣ ΣσΕΙΣΡΤτος ο’ 

1ΥΟΟΡΗΚΟΝ. Ῥ. 914 96ο, | Ίτειορι Ρρ. 16 5. 
ΙΜΛΟςΑΒΔΙΦΑ Ρ. ἃθ6 Ηονιξαι Σά, ρ. τ. 1. 9627. «ο, 8. 
ἈήΑομον «πλεπαεί. Ρ. 41. Ἡομεαι 44 {εἰάεη/. Ῥ 157. 261. ΛΑΙ ΑΤΙΑ Ρ. 158 454. 119. 5, 
ΜΣΙΙςςΑΕΣ ΕρίΠ. Ρ. 437. Ἠονεκα ΜΜ; Ἀεβε. ρ. 41. 43. 8. ΝΕΝΑΝΡΕΠ. Ῥ 919. 9-0. 99. 5 ΕΙΝΡΑΚΙ Ρ. 16.197. 8, 

ΡΟΡΗΟΟΊΙΙ5. Ῥ 199.469. 49. ὃος ο, 
ΤΗΕοεΚΤΤΙ βά Ρ. 3ό7 ΜΓ ῥ.α.5. 
Τηνονβιρας Ῥρ. 5ο 5 

ΣΟΟΠΙΑ «4ππεπα{. Ρ. 106 35ο, 397. 
ΒΕΥΜΝΝΥ5 6Η195. Ρ. 4097. 
ΦΟΟΚΑΤΙΟΑΕ ΕβΡέβ. Ὀ. 9/49. 
ΡΟΡΗΟΟΕΙ5 «4ἱακ. ρ 354. 

ον ΓΕ εᾷγα. Ῥ.'33490. 45ο, 
π-- Οεαέρων Ί}7. Ρ. 939. οῇ5. 

594: 448. : 
«4Π4Ροπε: Ῥ. 954. 311, 

934. 96ο. 75ο 34895. 19. 
Ὅἵπ- Οεάίρας ἓμ (οἱ Ρ. ἆδιι 

953. 977. 409. 
πλ Τγαρβέη]άρι ϱ. σ4δ. 451. 
σπα Ρ/ήσᾶετος. Ρ. 536 318. 
- ΕαβημεΜία, Ρ. 535. οχς, 
906. 319. Φξ4. 3ΓΙο ἡῑο. ἀσφ, Δὸ, 
1οο. 9, 

ΦΟΡΗΠΟΝ «4ρο]ζομὶε Ώγ/ο, Ρ. 141. 5. 
5ΤΑΤΙΝ5 Ρ. 843. 947. 949. 356. 45τ. 
ΦΤΕΑΡΟ. Ρ. 10ο. , 213 
ΦΝΙΡΑ5. Ρ. 967. 950.81, ὃ. 
ΦΥΦΙΜΛΟΗΝδΟ Ῥ. 948. 
Ατιβννς Ῥρ. 949. 
ΤΕΕ ΦΤΟΦΑΕΙ. Ῥ. 408. δἱ8, 
ΤΗΕΑΝΟ Ῥ. 548. ΄ 
ΤΗΕΝΜΠςΤΙνς Ῥ. 971. 
ΤΗΕΟΟΚΙΊΝ5 ῬΡ. 309, 996. 959. 387. 

43». 164. 5 ν 
Ἔηεορεστες «{1ᾖρησεὶ, Ῥ. 397. 
ΓΠΕΟΡΗΚΑΦΤΝ5. Ρ. 109. 3. 
ΤΠΟΜΑΦ ΜΑΟΙ5ΤΕΠ. Ρ. 108, 454.991. 

418. εδ” 
ΤηΗνονβΙΡΕς Ρ. 105. 903, 
ΈππλεΕνς Τ.0ςµν5. Ρ. 36ο. 
Ῥπλοῖοι νΕΤΊ, ἠΠΟρΓΙὲ, Ῥ. 345. οὔ7., 

416. 446 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ. Ρ. οόο. 
ΖΕΝΟΒΙΝ5, Ρ. 19:, 1ῇ5. 5, 

ΝΟΕΕΙ5Σ ΑΤΤΙΟΙΣΤΑ Ρ. 339 403, 
Μήο5οµορύ]ῦ6 ϱ μο, 8 
ΙΝΑΌΝΑΟΗΙΟς ὁλολαεί Ρ οο9. 
ΊκΕρο5 (ςοπνειιος) ρ 5ος. 
ΤΝΙΟΟΝΜΑΟΗῦΣ βῥοΓ{{, Ῥ. 490 
Άονιυς ΜΑπΟΕΙΙυ5 Ρ οό7. 
Ορνιλκῦς :ρ͵’216. «58, ο6ο. 
ΟκδουιΑ βαω/ῶῃ, Ὁ 425. δω). 

Ῥ οςσ- 44. 75. Ὁ. ξ 
Οκρηςῦς Ρ. 4ο7. ασ 
Ονιριῦ5 ῬΡ. 905. 45ο. 
ῬΑῦςΑνΙΑς ῬΡ. 7ο. 119. 9, ο α 
ΤΗΕΚΕΕΝΥΡΕς ὁζᾖ0). «4βο/0η, Ῥ. 6, 9. 
ῬΠΗ.ΕΤΑΕκῦς «4{βεμαεί, Ῥ. 989. 
ῬΗΠμ.ο ΙόρλΕυς΄ Ρ΄ 434. : 
ῬΗΠ.ΟΞΣΤΕΑΤΟ65. Ῥ.,10ἱ1. 494. 76. 5 
ῬΗοτΙ δ επ. {. Ρ. 109. 45. 06. 5 
Ῥηβυνιους. Ρ. 9Τ0. 
ῬΗΥΙ.ΑΚΟΗυύ5 «4{Λεμαεί, Ῥ. 445. 
Ῥινρακυύς5. Ρ 188, 
Ῥ{Αδτο Ρ 54ο, 949. 369. 
ΡΕὐΤΑΚΟΗῦ5. Ρ. σ5οι 461. 924. 956. 

34. 
Ῥοϊαυν Ῥ. 188. σσ4- 
ΤΟΙΥΑΕΝύς Ῥ. 27. ὃ, 
Ῥοΐνειυς ῬΡ. 914. 6ο. ε 
Ῥοπρηγπιῦς. Ρ. 967. 954. 
Ῥκομνς (απιπιαϊ. Ῥ. 50. 
ΈκονΕβΒΙΟΒΥΜ ΙΝΤΕΠΡΚΕΡ, Ρ, 9566, 
ΟνΙκοτΙτΙαννς Ῥ. ο74. 
Ονιντνς ΡΝπΚΛΕΝς. Ρ. 907. 
Ἐμιλννς ο οδᾳεῖ, Ῥ. 308. 
ΒΑΡΡΗΟ. Ρ 6957. 
ΣΟΗΟΙΙΑΞΤΑΕ 

ΑΕΡΟΗΥΕΙ. Ρ. 984, Τό. 5, 
ΑΡΟΙΙΟΝΠ Ε ΗΟΡΙΙ. Ρ. 396. 43. 
ΑΚΙ6ΤΟΡΗΑΝΙ5. Ρ. 24. 9690. 418. 

το 
Τ1ονν5 ΤηπλοΙς Μ{ Ρ. 974. 
ἘνπΙρΙβΙς Ρ. 186. 989, 4490. 16. 5. 
(πΡαΟΒΙΙ ΙΝΑΖΙΑΝΖ, Ρ. 5. 5, 

1Ν.- 

πα 

-.- 

ον. 
κα. 

ων ον. 

κ.β. 4 
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Νορ ΕΝ 

ΕΕΕυύυΜ ετ νΕεαβΒοκύΜ. 

’ ο ὔὗλεΕ ΙΤ“ Ν 

«ποιος αἆ Ῥλοεπί[αν ὃ 5ελοώ επρραμίγ, 

Α. 

Αω παρθένοι. Ῥ. 415. 
«ιο Ι)άα{σα]ϊσα, Ῥ. 356. 
Ασει/{ατῖνας Αιιίςερτο ποπη]πα, Ρ. 496. 
“4ερίπείμε Ἱποετιῖ Ῥοδπια, Ρ. 117. 
“4ε/2 ως {6 Ἱρίαπι ἹπτεσρΓεῖαϊΙΓ. Ρ. 451. 
Αεἴο]οτΙπῃ ἵπ Ρργθε]ῖῖς πιο, Ρ. 38. . 
᾽Αγναὶγόμω», νἱγβρίμες ἐμίεσγαθ. Ρ. 346. 
ἛΑγονος, ΠΟΜΠάΜΠ άίω5. ὃς ἅπαις. 

Ρ. 439. 
3Αγυιεὺς ΑΡρο]]ο. Ρ. 508. 
᾽Αγὼν λόγων. ἕδρας. Ῥ. 389. 
᾿Αδάμαστος µέσχος. Ῥ. Λ9ο. 
3Αειδὲς ὄωμχ. Ῥ οφ. 
᾽Αγοώ. Ρ. 961. ἀπδὼν ΝΤρυσᾶν. Ρ. 99]. 
Αἰπος, τὸ ὕψος Ρ. 334. 335. 
᾿Αισσεμ. "Αιττεω, ἄττεῳ, Ῥ. 807. 
Α ἰτιῶς {Ποι/ά, Ῥ. 907. 
"Ακλαυστος», ἄταφος ΙΠΡΙΟΠΙΗΣ. Ῥ. 434. 
᾽Ακμῆς ἐτὶ ξυροῦ. Ῥ. Ο1. δε 
"Ακοὴ, Γα7ᾳ. Ῥ. 398. 
"Ακουε δή νυν. Ῥ. θή1. 
ἸΑλαίειμ, τὸ πλονῶᾶσθαι. Ῥ. 49Σ. Ὀἱ5. 
᾿Αλαλὴ» ἄλαλαγή. Ρ. 535. 
"Αλεξανέμας Αηρεάοεες ἀῑξίΙβ, Ρ. 401. 
"Άλις ὀδυρμώτων. ἐμοίν Ῥ. 418. 

᾽Αλλὼ ἀυδ]ταπτῖς τερεΏ 1 Ρ. 439. 
"Άλλος ἄλλεθεν ρ]υτα]ίοας αηρμησης, 

ρ 377. 
"Αλυρες μεῦσα, ρήπσίς {γέ ϱ4/710ς 

Ῥ» Άδσε 
"Αμ ἠγόρεε, καὶ ἀνεῖρπε. Ῥ. 37ο. 
᾿Άμύνεσθαςτὸν ὑπάρξαντα. Ῥ. 427. 
᾿᾽Αμύνεσθαι καὶ ἐπὶ καλοῦ. Ρ. 81, ὃο 
"Αν ὃς αὖ (Ώερε Ρετπιηἴαητυς, Ρ. 551. 
3ΑΥ Ιπαϊσατϊνίς τεπιροσίδις νῖπι ἰπάῖε 

Γαριαπόεϊν. Ῥ. 454. ῇ 
Αν [περε πιπϊαπάαπι ἵπ ἃ . Ἰά ε[ξ 

ἄγτινα ἄν. Ῥ. 437. 438. 
᾿Ανασδυνοι ὅς ᾿Αναφῦναι ὰε αὐῖοας Ρτο- 

Ρτίε ἀἴσβπτυγ. Ῥ. 996. 
᾿Ανόγκη πᾶντα, νε] παλλή. ῬΡ. 499. 
᾿Ακακαλυπτήρια, 4οΏᾷ ΠΟΥ8Ε πυρῖδε ἆθ» 

τδ, Ὁ, 7ο, ο. 
᾽Ανακυμβαχιάζειν οἶῖπι ἵπ ᾖἴοηπετο ἵς. 
ἐπ. ϱ. 5όσ 

᾿Αναλέω" ὠνόλωσα. ἀνάλωμας. Αιιὶσβν 
Ρ. 900 

Απαραείζαπι ἵη ρατίρας ἷοείς {επητῖο»- 
τηπ ενἰταπι Γταρίὶαϊ» Ῥ. 389. ο8δ., 
ιο 391. 433. ἡΦΙ. 

Δπαραεβίσα Ῥαβς νεπίᾶπι ρεαρσεα!ίς 
ρατρεπιίᾶςυσα. Ρ. 413. 

Απο 



τ88 Ν 

Πιθηπεπίες. ἵπ Ῥοδες, 
νἈ 

Απαζμτας1ςπηῖ 
Ρ. 336. 96. 7 

"Ανόψασθα: χάριτας εἴς τάς» Ρ. 98, 
Αγειμέγος ςευΡ/2εγαίως. Ῥ. 947. 
"Ανεχεσθαι Ἱαπσυπτυς ρᾳγηεἰρίϊ. ρ ο8ι 
»Ανηρ ρ'(πιαηι παρει κριή», Ῥ. 457. 
Ἰδνῤρπάσθαι Φείτας τάς, Ρέ3δο. 

ἐ {η ηλα να “σεεῖῤβότε "Ῥ. 3πς.” σσ λ- 
«{Η1ήηιασβὲ 1,Υάε. Ῥοδπια Εαῑτ εἰερῖα- 

συπι, Ρ. ἓς ὃ. 
ἰπισεΠί Τπευαϊς ἁῑίαι α (νοῖῖσα 

δ. 194. 
Ατπτῖοραε ὃς Αγσίοραςε ποπιῖπα οοπΕΙ/{, 

δ 6. ει." 
Ὑλοιοὴ, ὃς οὐδη Πια]ς 

Ρ. 446. 
᾿Αοιδοὶ, γάΐεδ. Ῥ. 446. 
«Ίοπες ὃτ «4οπία., Ῥοέοτὶ απῖε αάνει- 

τησ Οαάπ, Ρ -49Ι. 
"Δώιος ὃκ οὐγῖος» Ώνε οὐράγιος, ειπα 

ἴβῖ. Ῥ. 391. 
Αονίμος ρτῖπιος ῥρα1ν. Γεουπάϊς ρταε- 
ω]εγήπι Ίοπες ἅ- νετετες Αιοίς | 
Ῥ. 9409. 95ο.. 

᾽Απαλλαχήηναι Ττασϊεϊς ροῦ5 α[ατρα- 
ἴιπι. ον νμ ἁπαλλογἼχαι. Ῥ. 35ο. 

"Απεπλος Φαρέωύ δὲ ΠπηΠία ορ. 535. 
"Αποζυην παπεβατ Ῥουος γε] πι], 

ος ξ 
Ἂν όν 1] 

-Απή 7η ὀμοπτέρων, ῥαΓ μα δ.391. 
᾿Απέθλεπτος εοπ σύ Ῥ. 3593. 
΄Απος" λεξις γλὠσσήρατ Ἱκή. Ῥ. 834. 
αΑπρέσωπος» «ε]ογί Ῥ. 943. 
Αρα δι ἀρᾶσθμι ἃς ῥγεείδως. Ῥ. 194, 
"ΑρεΩ», 8αυ5 Αόταβα ρὲ 58: 5. 
᾽Αρητιὰς κρΊΣή. Ῥ. 76. ο 
Ατσις ἀῑσί Ροτε[; στικτν». 'ρ. 568. 
Προ δενη πεδαῖσα, Ρ. 115. ὃ, 
«4γ/οῤῥαηες Ἐτιρίάσα Πάεῖ, Ρ. 304. 

λ99. ἆ5ο, 
Αρκεί επι Ἱπβηϊηνῖς, Ῥ 944.᾽ 
“Αρσενα [στίρεβαπτ Ατηςϊ Ἠεττ. .ἳ 108. ᾿ 
Αγτοη]ί νίς ἵΒ εοηΓΟΠΡΤΗ, Ρ. 48 
΄Ἀρχώνδας Ίάετι» ἁμα Ἀ νε Ρδ. 

τητς ως 
--λ- ἄς 

Ῥ σοι. 
αρ Ασοφος 

Σ ποπιπήπι τεππϊπαίο, 

ο. 

4 

Ρ 

Ροσπησεσητεσ, 

ποπ ἔοτπισευτ ἀδοφεῦ,Ῥ. 948. 

Ε Χ 

᾿Αστρόπτει πεδίο Χαλχῷε Ρ. 9Οἵ. 
᾿Ασύνετον, τὸ ἔνσγεη-»». Ῥ. 4ἱ89 

1 ΑταΙαητο, Νήασπο κὀγὴ 39 
Ατπεπίοηίος Πιὸ -Τμοίεο ἀῑεί ρ-τεζ 
πσατοῦντες. Ῥ. 945. 

[Απλα ὃς λέγω ἵῃ πο ας 99ο. 
Γ Απαεπεαπι Ώσῃ /Οππῖτ δν Ρροξ- 

ἴβε. Ῥ. 394.950. Ὢτδ.” τς αξ. 
Απσπεπτήπ ουσ ρε ρ]έατας ἵπ ἀγέλω- 
| σν' ἀγάλωρμαι. Ῥ. 909. 4 
. Αύθ’ ἕκαστα» αὐθέκωστος, Ῥ. 
Αύτεπώνυμοξ αν Ῥ 3ρο, 
Αὐτὸ σημαγεῖ, νε] δείξει. Ρ. 396-- 
Αντὸς, [ού. δν 9σ5. 4519 
ὃ Αὐτὸς, ἃ ᾧ υτὸς, ἐσετι. Ῥ. 34.4 
᾿ΑΦανίζειν, ἄε[ογηάγε. Ῥ. 941. 
| ̓Αφϕωνεῖ Οταεσππι ποΏ Ε[, Ρ. σ4δ. 
αν χάρις. Ῥ..449. 
Αψασθαι γυναικὸς» νε] εὐνῆς. ὸς 546, 

Ῥ, 

| 
| 
| 

σ6ό, 

Ῥ ὄμχιος ὃν Βακχεῖος, γΗΜΗΗΗ, Ρ, 1879 
| 4ᾳ ΒαςσΠΏῖ πατα]ῖδιις Ειδα]α νετας. Ῥ 301. 
Ῥασσλαπίαπα εβαία οοπΠᾶ, Ρ. 895. 

βασίλεια, ση]α γερία. Ῥ 39- ο | 
|; ῬΒέψαι. ο ἐς σχρΗχ. Ὁ 496. 
Ββηκέναι ἐκ Σέµων» ἀὲ επάανετε αγ 

έξαπι Ῥ. 4417. 
Βιὸς δε βίος". συτα εκ απἱδῖσαο. Ὁ. Ξό8. 

|; Βοεοῖα ψεῖετες Ιπεο]ᾶξ, Ῥ. 90. 

οἱ - 

ο αἀανετῖ {υΠεῖτ Άτεπαε Ῥατηομία 
Ῥ. 490, 3 4 

ο πκοις Φησηνί ρασοἰρης. ἑωγθευπι, 

Ῥ. 935. λ 
Ἴκω, ομέατε, οπι ποπήπϊδης. Ρ. 235. 
Γαῴε -- καὶ, 2 ην αὖ. Ῥ. αἲν ὃν | 
ἱἹαρία, δε καιρία πληγή. Ῥ΄ 496. 
Ἰκολῶς ἔχει» «ξοσπιθ]α τεσααπεῖς. Ρ. 955, 

| Ἱκάπος ἀῑσῖταν νος Ετίρίά, Ῥ. 335. 
᾿ἀδάς δε κεἰς, Ῥσο᾽ καὶ ἐς νεϊ εἰς. ρ. 35δ. 
Κατ" ὤκρρς ἐλεῦ πόλι». Ῥ 379. 

ΙπΚατὸ βοὺς, Νεὶ ῥαθ” ἑκατεμβης εὔξα- 
Γι 1σθαι.Ῥ τάς. 9. 
Ἑξαταιβασ Ἱῶς Ἀρο]]ο, Ρ. 45. 5, 



βΕΠᾗπΟΝ στ νεΒβτνροπ ύΜ. 

ἁκαταξα,θῆναι πεασεης Εαγίροιιρ, 366. 
Κατάρχεσύαι ἱερείου τίς κατάρχει». 

Ρ, 9ὅ7, ς 
Ἱκατηφὲς ἄδμοιι Ὦ 9490. 
ἹΚατοικίσαι πεδία. Ῥ. 8400, . - 
Ἱζατοπτευτήριο)» Ίοεῦς ἵη Ῥατπαῇο. Ῥ. 

40. ο 

Ἐ εἰ ρτο καὶ τεβΙτΙἴαῃ, Ῥ. 5ου 
Ἱζείς ὃς κὠς. Ῥ. 288 
ἹΚέντροις Ῥετίοταϊί 

Ρ. 11. 5. 
Ἑεραύνιον πρ, Ῥ. 908. 
Ἰξέρκος. εαιάά ἵπ ἱπηϊρ]εῖπα, ϱ. 379. 
«τες ὃς Τε) παπηῖπα ἀῑνετία, Ρ. 399. 
Πκερχγώματα ἕς κεγχρώματα. Ρ. 999. 
1«γδεμόνες, αώβηες, Ῥ. 9556. 
Ἐ/δυνον ῥίψαι ἀναῤῥίψαι, Ῥ, 375. 
1η εἰταιῖς νείεταπι ]οείς οπι]{[α α.1αθ- 
απ νε] πιμῖαῖᾶ, Ρ. 376. 970. 389. 
οὓς, 966. 

Οάεμὶ Εικεσετίςεοπ. Ῥ. 46, 75. ὃ, 
Κλειναὶ ἀϊοππτατ οἰνίταιες ποβΙ]]οτε», 

Ῥεὰες Οαάἱροάϊς. 

Ρ. 45ο. τ 
Ἐλήδες" κλῆθρα ' κλῇσαι. Ῥ. 90]9 994. 

36. 
δα ποπιῖπυπα Ργορτίοτμα ἴη 

ΜΠ. Ρ. 193. 9. . 
Ἐόρη νοςσ απιοἰσαί Πρπβσαϊας, Ρ. 369. 
Ἐρανθήναι. κρανθέν. Ρ. 416. 
ΟταΠ {Φ]Ιαδα ρτοάυεΙτΗσ., Ρ. 361. 366, 

0. 

ὣ., Ῥοδίβτπι ΙΠΙΕΓΡΙΕ5, Ῥ. 16. 9. 
Ἐρᾶτα" τὸν ἢ τό, Ρ. 194. 5. 
οἳ Κρατοῦντες. οἶνες ἵπ Ιπιρετίθ Ρορι. 

Ἰατὶ,. Ῥ 95 
Γρεῖσσον » βοἱεέμε: πρεῖσσον δειμάτων, 
411 14π10Υ6. Ῥ. 349: 

ἐπί 4ε Βαηπια Ρ 37ο, 
Γριὸς, ἂε ἑηργαίο. Ῥ. 19ῖο 
Ἐυβιστᾷν’ κυβιστητήρες" Βσυϊαῖο ροῖἳ- 

ἴ8, Ῥ. 467. ' 
Κύμβαχος. Ῥ. 967. 
Ιζυνογὸς. ποιπ Κυνηνὸς, [οηρθίτας α 

ὸταρϊεῖεο Ρ 185. 968. 
Όσαττα ἀείοεπ/ηταε Ἱῃαπυ {Π0]εγαβαῃ» 

45. Ῥο 333. 
{κῶμος 4ΙΠΙΒΙΟΓΠ]ο Ῥ. 333. 
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. ο ση 

ως. » Ψείί, 2ιῷν, Τθοεπίίοτες. 
Ρ. 339. 

Δαλίφρων νοσ ],εχὶοἶς εἰϊεΙεπά. Ρ. 908. 
Δλχμοσύήναι ἀἰεῖτατ οἰνίτας. Ρ. οδς. 
Παμαϊάες δε Παπαϊααε. Ῥ. 440. 
πα ὃας ' ΠΟΠΙΏΗΠΙ ΡΓΟΡΓ, ἴειπιίηαείο, 

Ῥ, 141. 3, 
Παιῖνας ορπηποάυπ ὃς Ποποτοπι ἆθ. 

ΠρηαῃΒ, Ρ. 449. 
Δὲ ποπ {πε]οατ ΥΣΓΡΙΠΙ, Ρ, 496. 
Δέδοκται καλῶς. Ρ. 4349. 
Δειλοὶ, ἐπργοδέ, Ρ. 354. 
Δείξαι, ΡΓΟ λέξαι, Ρ. 976. 
Ίεπτες {εγρεητῖ Λίπεινας ἵαπα Ἡν« 

πιο ππαπάαἴ. Ρ. 305. 
Δεξίμηλ᾽ ἀγάλματα. Ῥ. 408, 
Βετογίως ο ψεὶ {εγογίμς, Πϊποτίοις, 

Ῥ , 

Δευρ᾽ ἀεὶ, ᾖμο ω1ΦΗθ. Ῥ. 379. 
«Δηγμ᾽ ἔρωτος. Ῥο 945. 
ΔΙ) ὀπεχθείας ἐλθεῖν τω/. Ῥ. 966. 434. 
Δι ὀδύγης βῆγαι, Ρ. 4949 
Δι ὄχλου εἶναι νε] γενέσθαι τω!. Ρ, 938. 
Διάδοχο κακῷ κἀκόν. Ῥ. 9ῇ 3ο 
Διασφαξ, τὸ θῆλυ µὀριον. Ῥ. ΙΟ. ὢο 
Διήκε ξίφος λαιμόν. Ῥ. 361. 
Διῆρες. Ῥ. 19δ. 90ο, 
Πἱηίαε Ατρο]ῖσα. Ρ. 8. δε 
1οςεμέ ἀῑσβεῖτας Ῥ 109. 
ΟΙοη}ήας Ἱπἴετρτες ΟΨοΙ Ερὶεῖ, ο 

16, Έτη. 5. 

Διστυχοι» εωο, Ῥ. 394. 435. 
Αισσοὶ, 40. Ῥ. 376. 303.᾽ 
Δρακοντιγεγεῖς, ᾿Ι Πεδαπί. Ρ. 96. 
Ώααὶθς νετΡοτΙΠΙ ἵπ Την. Ρ. 384. 
Δύο {οΗβῖ ασ Ατῆςςθ. ποπ Σύω. Ρ. 989. 
Αυσχερεῖς αὐϊ ρτοριῖε ἀῑδ. Ῥ. 545. 

δυσχερὲς ὃς δυστν χὲς Ῥειπιμίαπίυτ 1π 
Οοἀὰ, Ρ. 345. 

Ε. 

ιο εἰίαπι ἵπ βἱρῃον πίστω" µίμνω 
ὅτο. Ρ. 399. 

Ἐν πον οοηρίτης α Ἱταρίοῖς, ῥ. 310. 
260. Ὠθή., 415. 
δό με. 



εν η 19ο 

Έι Ῥτο η ἵα {εεμπάϊς ρει[οπίς ρα. 
ὃς πιεά, Ρ, 387. 98δ. 

Έ ορταπιῖς», «441411. Ῥ. 318. 
Έ, τειϊσεῖΏΤο Ῥ. 953. 
--- ἴα είειν ἀεβάεταιῖνα ραἳσα Ἱεραπ» 

αι αρυὰ νΕἴΕΓΕ8, Ῥ. 9743. 
Έ/ τις ἄλλος. Ῥ. 499. 
Ἑ]λίξας δέµας εχἰπιῖε ἀῑείτας εαβῖπας, 
Ῥ. 71. ο. 

Ένναι ἐν Φάει. σα γε[ζὲ, Ῥ. 8301. 
ρ---- ΓΟΤΙΠα ἵη εἷἶον ππετοεάεπι ποῖαϊ 

Ῥ. 109. 
Ἐίπον " ἵπ σοὶ μὲν τᾶδ) εἶπον. Ῥ. 389, 
Ἐργαςμαι, Ῥτο εἰργασᾶμήνε Ῥ. 3599 
Ἑλς, αῶνετ[ῶσ. Ῥ. 105. 
Έλς λόγους μολεῖν τιν. Ῥ. 300. 
Ἑλς πέλιν οἴκησαι. Ῥ. 114. 5. 
Βὶς οὖς λέγειν. Ῥ. 100. ὧν 
Έ]ς τί; σαήοῥγεη. Ῥ. 305. 
Ἐϊσεται Φέρω». Ῥ. 998. 
Έλζῆλόέ μ’ οἴχτος ὃς Ππιηϊ]ία, Ῥ. 996. 
Έσω Ρο εἰς να] ἐν, Ῥ. 416. εοπίτα Εἰς 

Ῥτο ἔσω, Ῥ 96ο, 
Έντα: {κοπεῖ βεοίηε ΥΕΓΟΡ Ῥ. 481. 
Ἰτ αὖ. Ῥ. 481. 

Ἓκ γειτόων οἰκῶν, Ῥ. 90. 9. 
Ἓνκ κακοῦ κακὸν, ἅτο, Ῥ. 943. 
Ἑκαβόλος, Άπ ἐκηβόλος Τταριοϊῖς Ἱτῖ- 

Ὀπεπάυτη 3 Ρ. 966. οετῖε Ἔκατι, ΏΟῃ 
ἔκήτιο Ῥο 155. 

Ἐκπονεῖν Εωτφίάειπι, το ἐκτελεῖρ. 
Ῥο 436... 

Ἐκπρεπῆς δε εὐπρεπής. Ρ. 996, 
Ἐκτάδην κεῖσθαι, ῥοσγεδώνι {άεέγε. 

Ῥ. 445. 
Ἐμτυφῆνοι, ἐντυφωθῆγαι. Ῥ. 123. 9, 
Ἐ]εδταε Ατ]απτῖάϊς Ἠρεσί, Ρ. 8. 117. 5ο 
Ἐμάϊτας γοσα]ῖ5 ὃς ἵπ Ίπε {επαγίοτωπῃ 

ὃς ΙΠῖτίοι Ῥ. 939, 
Ἐ]Ιρ[ες τατΊοσΕ5. Ῥ, 196. 978, 975. 
Ἐν ὀσφαλεῖ" ἐν εὐμαρεῖ Ὅ. 4δΊ. 
Ἓ,ν σοὶ, πεπιρε κεῖται», νε] ἑστίν. Ῥ 377. 
Ἐγαγίζει, πετοϊρικβαγεηίαΓε.Ῥ. ἠ4. »». 
Ἔναν χος. Ῥ. 919. 
Ἐνάλιος ὃς εἰνόλισς αριᾶ τας, Ῥ. 194. 
Ἐνθορεῖν οβὰασετῖ αἰοππτωτ οἱ ωγο[. Ῥ. 434. 
"ξαίρειν, ε Ἱπεζέο {0ὐ26. Ῥ. αΤ1ο 
Ἐξανύειν, ῥει/εεγε. Ρ. 97 [ο 

Ὀ ε Χ 

Ἔλξοδος ἂἁ ΡΙΡΙΑΠΙ, Ρ. 419. Εἴτοί ἴπ 
Ίαπο νοσε ποταίως Ιδίά, 

Ἐιπαιτιᾶσθαι τινὰ τινός. Ρ. 307. 
Ἐπαλαλάζεν ἀϊβετι αὖ ἀνσλαλάζευ. 

Ρ, 40ο, 
Ἐπεζάρει» Ῥωγὶρίαὴς λάξις γλωσσήµα- 

τική. Ῥ. 10Ι. 
᾿Ενπὶ επι αςσεθ, αώνεγ[ῶρ. Ῥ. 105. 
Ἐπελθεῖ,, ἐπιέναι ἀῑεῖτας απίπχυπι οορὶ» 

απο. Ῥ. 805. 
Ἐπιστρατεῦσαι πόλυ.» ὃτ πόλει, 
᾿Ἐπίχαρμᾶ. Ρε 433. 
Ἐτπάζειν" Αιτῖςε, νυ]σο ἐπωάζειν, Ῥ. α6ου 
Ἐραν, ἆε[βάεγαγεν Ῥ. 978. 
σὸν "Έργον λέγειν ὃς Ηπι]α, Ρ, 95ο, 
Ετοςηιῃεϊῖ βἰῖαε ἴτεδ. Ῥ. 955. 
ἛἜρυος ὃς θάλος ἆε Ἰδετῖ, Ρ. 108. 
Ἔρυμα πηεᾶῖα οοιτθρῖᾶ. Ῥ. 951, 
Ἐρστὼ , ἡ οὐσία.. οππῃ οΟπΠΙΡΟΠΠΙ5. δε 261. 

. 907. 

ἝἜτοιμος εἶαπι αΌσαιε εἰμί. Ῥ. 94909 
Εῦ πρῶσσε, Ρτο μγδαμᾶς. Ῥ. 951. 
Το σέβειν θνὰν, {εὰ εὐσεβεῖ εἷς θεόν. 

Ῥ. 958. 8ο, ; 4 
Εὐβουλία ὃς θάρσος ἀϊνειία Πρπϊβεαηξ, 

» 316, 
Εεῤμιάς «4ε[ήγ]ω ἔπεαπεπίετ ἱπιὶ- 

ΤΑἴΗτ. Ῥ. 980, 316, 917, 351. ὃς, 
τεέτε ποῖαϊ Ρ. 917. 

τει απῖ{εχ ε{ ἵπ πια]ς αἀπιῖτα» 
Ὀ1]1δ. Ῥ. 913. 495. 407. 419, 
ο {οἷοῖ ἐτυμολογεῖν. Ρ. 187. 
κκ, {ΓθηΠθηῖαϊ νοςθδαίθ)ρ Ρ. 969, 

σοφὸς, Ῥ. 963. ὅτο. 
--ι----- Ιπιρῖε Ἰοςσίτας, «οΠργΙα ἴ8- 

πιο Ρετί[οπίς. Ρ. 197. 973. 
οὕ--- Ῥεεσαι (ΒερεπάπιεΓο, Ῥ, 317. 

356, 968. 3989. 417. 431. ών ὁ 
----------- τερετῖτ εαξάεπι νοςες ἵπ γἱ- 

οἶπῖς νθ{,. Ῥ. 949. 909. 3850. 
οι ποπ τερετῖτ εοδάεπ ΥΕΤ{Η5. 

Ρ. 5ο». πίΠ ἵπ ἀϊνειῖς (0Η]18. Ῥ. 272. 
ΠΟΠ {Ο]αῖ ταυτολόγεἴ), Ρ. 192, 

993” ί : , 
ο στο νῖθοιτ επὶε τεπηπεϊα[]ς, 

Ῥ. 451. 
ο----- νιπάίσαιαταάνοτίας Ῥῤαγερ. 

Ρ. 9537. Γεεέέηα κ οὐκεί, Ῥ. 408. δἱ5. 
ὃς α1ἱδὲ, 

Ευ: 



ΕΕ. υὍια ὃτ 

Εωήγραπε δε Ἑθρυγάνεια, Ῥν 19. 8, 
Ένροεῖν εὕροια ὅτο, δτοῖςῖ Εεαμεπία- 

τα, Ῥ. 49. 9ο μον 
Ἐὐχαὶ, ῥγέσες. ἂθ ἀῑτῖς, ϱ. 195. 
Ἐφγμεροι ὃς ἡμέριοι, 0/ΜίΠΕΊε Ῥ. 419. 
Ἔγχειυ. 4ε αἰνῆε ὅτο-  Ρ. 959. 
Ἔγω θαυμέσας ὃς ΕπιϊΙα, .Ῥ. 319, 
Ἔσω, ουπι ραττὶοϊρις., Ῥτο εἰμί. Ρ., 919. 

οτ1. 
Έχε" εἶναι. κυρεῖρ». Ἱπ{εινίαπι ρετῖ- 

ΡΏταΠ, Ρ. 911. 
ληρεῖς Ἔχων», Ίάεπι 4ο ληρῶν τυγχάχεῖς, 

Ρ. 911. 

Ἡ.. 

ΠΗΠ ὃς Ω ποπάσπι Αιπεπῖς ἵπ ΓΙ 
Λμγ{ρίζὲς 8ΕΥΟ. Ρ. 987. 907. 79. ο 

Ἡ ΡΙΟ εἰ» Αιτῖσ8. Ῥ. 9ΟΙ. 306. 324. 
ὗ αρὴ νε] ὦ θέµισι Ῥ. 9490. 
'Ἠϊθεος: ἤθεοςε Ῥ. 346. 
"Ἠιμαζον. ἥκασα. Ῥ 806. 
κει Φέρων. Ῥ. 939. 36ο. ΟΦράσων, 

Ρ. 311. ἀγγελῶνς ὅζο, Ρ. 36ο. 
κει τες ἀϊεμπτας αμάε αἀετιηίΗς, 

Ρ. 9Σ1. 
Μκω λιπὼν ----- Ευπρίάευπι, ῥ. οἵό, 
"Ἡκω µέτα. ΡΤΟ µεθήκω, Ῥ. 387. 
Ἡμέριοι, Αοηπέπες. Ῥ. 419. 
"Ἡμὶν ὃς ὑμὶν. {εουπάα οοτγερῖᾳ. ϱ. 399, 
"Ἡν ταῦτα: Εοτπιυ]α τεπι ΔΠιππαητίς, 

Ῥ. 954. - 

ΝΨΝΕΕΡΟΕΚΕΟΌΝΜ, τοι 

Τπεδαπα , Ρ, 44ο. . περαπτῖ Ῥομ8 
οπιϊπαἴαθε, Ρε 359. ΠἩοπθίτε τος/{άῃς 
9. Ρ, 953, 

.ς. 

Ἀμαν » εὐνὴ, λέχος" Ρετιππῖαηζασο 

Ρ. 946. 
Γαμβρὸς ὃς πενθερὸς ρετππταπίηςτ αδ 

/Γωτήρ. ρ' 457. 
πας γανωτὴ θύρα. Ῥ. 35. ο 
Γᾶς, τὰς χώρας, ΤΕΟΕΠΙΙΟΤΕΣ. Ὦ. 74. δε 
Τε, επιο]!τ (ρΙΓίεαπι /ρεταπι, ρ.422. 

Γγ]]ασαπι Ε]οῖξν Ῥ. 449. 
Γε, οεγίέεο Γαὔ,έη: ἵπ τοῖς γε σώβροσίν 

ἅς. Ρ. 983. 
Τεῖσσα τειχέων. Ρ. 368. 
Γεννικὸς, αἱ γΕνναῖος. Ῥ. 100. ὃ. 
Ἰέρων ποῦς. γέρον γράμμα. Ὁ. αοο., 
ΓΗ ἵπ Ῥποετ. ΤΠεῦΔε, νεὶ τεβίο 118. 

Ῥαπ8, Ῥ. 349, 
Τηγενεῖς' (αάηιεὲ. Ῥ. 395. 
Τῶεσθαι. γιγγώσκειν απτίααἷος ϱ( {οτῖ- 

Ὀεπάί πιοάςς, Ρ. 390. 
ἱσπο εκ γιφόω" πι πίπτω" μίμνὼν 

Ῥ. 990. 
Τόδιμον πρ ἆξ {8 ππριδἷϊ, Ρε 398. 
Γοργός. Ῥ. 994. 
(«ουρο ἆε ουδ αἀ{ρεόσα, 
ού. 

Γοργὼ, οὓς. Αιτῖσοε, φ. αότ. 
Τραῖα φεὶρς ὅεο, Ῥ. 900. 449, 

Ρ. 469, 

"τρια  ἄτρια. [αΗΠᾶ9 ἐΧίά. Ῥ. 446. 1 ράφειν εἰς σκῦλα» τἳ ἐς βιβλίον". ἐς 
Ἠνλάρεια «ὃς Ηπϊ]α, Ρ. 959. 

Ε. 

Γ., πυρΏφ]ς οπιπο(ᾶ, Ρρ 938. 
Έαχκ τῶ» πυρφόρων. Ῥ. 141. 5 
Ἐίραταε οτατοπἰ5: ἐς απιδίραο. 
εδχημα ᾽Αλεμαγικὸν, Ῥ. 911. Κορί 
θιο» Ῥ. 199. ἸΚολοφώγιον. Ῥ. 198. 
ΟΧΥΠΙΟΤΟΠ. Ρ. 96ο. παραλλήλισμὸς 
Ρ. 903. πρὸς τὸ σημάινόμενο», Ρ. 3997. 
980. χιασμὸςι Ῥ. 344. 

Εοτπιη]ας Ἰοᾳπεπαϊΐ: Τεπι αἀβτπιαηιῖς, 
Ῥ, 954. Ὀ]απαϊεπεῖς, Ρ, 399, οὔ5. 
πεσε[ῖτατε «Ο86ξἱ» Ρ. 349. 1ΗΓαΠάἱ 

Ρ. 976 | 

τρίποδα Ῥ. 988. 
Τωοφὴ ν' ῥίῶυγα, Ῥ. 903. 
Τύαι, ἄγνα. Ῥ. 309. 

ντα γήρα τρομερᾶ, Ρ. 905. 

Η. 

απ εἰ]αμίοί Αι]απῖί. Ῥ. 91. ο. 
Ἠεγασλεὶ ἀϊδευτα τεπευσίεοίαπῃ, Ρ. 368. 
Ηϊατυπι θνίταπι ὃς ἵπ πο (βηΔΓίΟΓαΤῃ. 

Ῥ. 3293. 339. 
ΒΜῆτίοπες ἵπ ἁταπιαήδις πιυ]τα ποτα- 

ταηῖ, Ρ. 97. 3539. 366. 981. 383. 393. 
Ἠοπείία ὃς τηγρῖα ΠΟΠ εβἀεπι ΟΠΙΠΙΟΙΙθ. 

Ρ. 968. 
δῥα Ητ. 



102 : ατεν Ῥ 

γάτας 1,6Π4849 εδρίτα, Ρ. 365. 

1. 

τι οἶίπι αά[οτίριαπῃ , επτοτΙπ] {οπ5, 
Ρ. 907- 116. 

{αῇο0η οπῖ ὃς Α2140Η. Ὦ, 190. 5. 
ᾖα[ς. Ίσως, δι ἴαβομ., υπῖας ποπηϊ- 

ηῖς ἀϊνετ[αε Παπ Έοτπ]8ς, Ρ. 99. 5, 
Ἴαχει. ΡτΟ ἴσχετο ΡΟΠΤΗΠΙ. Ρ. 358, 
Ἱεράτο τη “"Ἡρφ. /αεεγάο εγα! Ἰαποπίς. 

Ρ. «16. 5, 
Ἱερέδουλοι ἵπ Τεπιρ]ϊς. Ρ. 38. 5. 
1ρυ]{ρίσες αιϊά ρου Πσιυπι τεβρεσετῖητ. 

Ῥ. 375. 979, 
Ἱπιρεταϊτοσίς νίττας εὐβουλία. Ρ. 9416. 
Ἵνα,, ο). τε(Πταίαπι «4ε[εζγ]οι Ῥ. 317, 
Ἰπαϊσαβτῖνας ρτο {αδίαπός, Ῥ. 1990. 
Ππβπ]νΙ Ἰπάϊσπαπεῖς, Ῥ. 9709. 445. 
Τηβπϊ νϊ ἵπ {επατί]ς ἀμοιβοίοις ΡοπάΕΒῖ 

4 ῥρΓαεςεἀεπΙΙβι5. Ὁ. 96, 
Τη{απιεπάυπι οὗπι ἵπ[αΠῖ5, Ρ. ος9ο. 
1ο {ποεετάος Δτ Ατρίναε ᾿Ιηποπῖ5, 

ὃ. 116. », 
1οβῖ ἃτ Ῥρονερίοσυπι- Ἰάεπι Ιπιεγρτες 

Ογ. Ρ. 18 μα ἳ 
1οεαΒας ποπ Εαἲ ΒΗ5, {δά Λεοῖί Ε.. 

Ρ. 188, 
ηοθϊηίπα ΊἨ ------- τος Ῥτο εἷος" --- {ὰ ρτο᾿ 

εια Ἰ --- τον Ῥτο εἴον' Αιτῖςθ, Ρ. 107. 
910. 3Ο. 419. Λ49. 

σόι Γαρπαάϊεπάιπα ἵἩ ὡς οὐ καθέξω, 
Ππιϊήδυςνε, Ῥ. 913. 

"Ἱσότης δες πλεογεξία. Ῥε 977. 
Ἵττω Ζεὺς, Τπεδαποταπι {οστουῖα- ἵα- |. 

ταΠ6]. Ῥ. 449. 
1ρηίς Ε Αἱεδοτῖ ρ. 34. 5, 
1σίοπί5 {αρυίαπι {ρεέκαητία, Ρ. 197. 5. 

1, 

Λ αν κ ρεπαπτυς: 5 ΗἨδτα1β. 
Ρ. 567. 

Λαβεῖν κλέος δτ λαχεῖν. Ῥ. 38δυ 
1αεοπίσαε Ι)α]εξἒῖ Ιείρτηα. Ῥς Δία. 
Ἀγουτες Γυβαηάϊεπάυπῃ, ῥ. ΦΙο. 
ἀευκάατιδες Αγοζγι. ᾗι 995. 
Δευκολόφας, Ῥ. 301. 

Ε κ 

Λευκόπωλοι θεοὸὶ Απηρηϊόπ ὅς Ζειμιςο 
Ρ, 303. 

ΤΛὐτατίοσυπι εἴτοτθς {πτεγπιθάϊα ἵγβης- 
ΠΠεητίαπι, ῬΡ. 94ο. 

Διμένες ᾽ΑΦροδίης σχιστοί, Ρ. 1Ο. ὃν 
Λόγοις «αίρει. Ῥ. 999. 
Λυγρὸς δε ὑγρὸς ρετπιπῖαῖα, ϱ, 496. 
οἳ Λύκιοι αρπἀ Εωῤαιώ, {ππι τεσεητῖο- 

Σ68. Ῥ, 74. 5 
10//ηιαεΝ] παράδοξα Θηβαϊκά, ϱ. 13. ὃν 

Μ. 

Ν. ειῖαπ περαπιῖς 6{Ε, Ρ, οσᾳ. 
ΜΜαλλέδετος, ᾖῶμα ΓΕΡΕΠᾷ 5. Ρ. 19τ. 5, 
Μαργᾶν ὃτ µοιμᾶ». Ρ. 377. | 
Ματετ. Ὁτ Ἠαπιας, {επιϊπῖς τεεερίας!» 
απ, Ῥ. 199, 

Με) ὠλανορία µεγαληγορία, Ρ: 999. 
Μεγαλήγορία ποη οπιηῖς νἱταρεταπάα, 

. 900, 
ΜΕ μευ ὃς µετελθεῖρ; τι Ὦ, 387. 
ἸΠεθιέναν- δε Νεδίεσθαι ἀϊνετίον οα{[ῦ8 

τεριπῖ, Ῥ, 971. 
Μεβον τί Φεύγεις; Ῥ: 34ο: 9441. 
Μελαμβαθὺς, µελαμβαφ)εῦ ὃς µελαμ., 

Φχής. Ῥε 954. 
Μελάνδετον ξίῶος. Ῥ. 111, ὦς 
Μελανίππη ᾗ σοῷὴ ἀἆτατλα {σας 
Ῥ5 1ού. 5, . 

Μεϊαπίρρας Τγάεα ἵπτετίοςείτ. ρ΄ 159. 5. 
ἸΜένανδρος ἱγβο ἀῑξα Ὠϊοπγῇο Τνς, 

Ρ; 495. : 
Μεπ/ηταγάπα ὅς πΗπΙΕΓΟζΗπῃ ἵπνεητος. 

Ρ. 379. 
ΊΊεγρεπε ΓεΓΓΙΩΠ ἐμβωζο. Ῥ. φ26. 
ΝΤΑ ταπάαπ Ἰπάῖσατ {πἴητο. Ῥ. 190. 
ΊΝΤ/δὲ»- ὤν, ποπιο πα] ης ργετῖ], Ρ. 292. 
Μήτηρ ἵπ εοπιροβιί, διµότωρ ἅς, 

. 419. ἒι 
8 ρα ον ἀϊ[νη{α5, Ρ. 9369 300. 34919 

6. 
ερ, Ὄνκα., ἀκρία. Ῥ. 190.119: ο 
Μιξοπάρθενας”-ΒρΗῖπχ. Ρ. α5ό, 
ἸΜνησικακῆσαι µήλεμές Ὁ. 963. 
ἹΜόμροα {πωτ πποάρταϊα. ῃ. ο77. 
ἸΜούσας Σῷιγγὲς απ αεµίσα ἀῑπειῖξς 

Δαρίρ. Ρι 193. 
Μου» 
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Οἱδίπους Ρτο ὦ Οἰδίπου. ϱ 495. 
Οεαῖρις ἀῑείτατ ξυνετὸς. Ρ. 418. υὈῖ 

Γαετῖτ {ερυ]τ!8. Ρ. 449. 
Οὐκεῦ, αὐηπέμίήγατε, Ῥ ο66. 
Οεπεο ἵτατα Ὠίαπα. ῥ. 113, ὃ, 
Ὄμλασις Ῥονῖδ. Ρ,. 4ο». 
"Ολοι" ὁ δράσας, δε Παη]α, Ρ. 938, 
Ὄμμα ὐηρῶ». Ρ. ο53. 
Ὄμμα ὃς ὄνομα ρειπηυταῖα, Ρ. οσα, 
Ὀνείατα, ὀνήσιμα. Ρ. 949. 
ὈΟνειδίζειν τὴν δυστυχία». Ῥ. 433. 
Ὄγειδος, «έρως, Ῥ. 339. ἔνειδος Θήβας. 

ἹΜουσᾶν ἀηδών, Ῥ. 331. 
ἹΝΠουσοπόλοι, ῥοξΙᾳ6. Ῥ. 47ο 
ἸΜυρίον αἷμα" ὕδωρ. Ρ. 41ο. 

8 

δ ὁ), οὐὑ(εοταπτῖς Ρετιῖοι]αθ. Ρ. 341. 
ΤΝναὶ, οὐτεί(ξαπτῖς. Ρ. 438. 
ΠΝέον- Ἰάεπι ας νεωστί. Ῥ. 4]δο 
Ἱνήτη, ἡ ἐσχάτη. Ῥ. 119, 9, 
Ἰνίουες Πεγοσιπι ΠΗΙΠΕΓΗΒ. Ῥο 00, ὁ- 
Λα πε πία ταΓοτὶ. Ὦ. 953. 
Ἰνοπηῖπα σα{απι τεσμηῖ νΕΓΡΟΓΗΤΙ, Ρ. 944. 

Ριορτῖα ἵπ 811 1π1 Γεηζαπι τΓαπς- 
Ίατα. Ῥ. 456. 

ἵῃ ΜΙΤ εοπιρεπάϊ[αότα. ρ. 153. 9 
Ἱνοπηῖπιπα ρΓοργῖοΓυπι Πρηϊβσατίο {36- 

ρε τε[ρίοΙτΓ. Ρ. 9090, 
ΠΝοσπατινϊ α{ο]ή:Ε Ροβεῖ, Ῥ. 437. 

η ἀἰατιδυτίοπε Ίοσο ϱε- 
η]ην, Ῥ. ἄ45. 989. 

----]1οεο αεσ/{αΙΙΥΟΤΙΠΙ, Ῥ, οό5. 
νωτίζειν, {εηρα ἆαγε, νεὶ Γωραγε 

Ῥ. 303. | 
19ΗΠΙΕΤΟΓΙΠΙ {ΠΥΕΠΙΟΣ, ῬΡ.. 979, 

Ρ. 45ο. 
ὈὉπαδὸς αρπἀ ᾿Γταρίοο, ΠΟΠ ἐπηδάς, 

Ρ αδς. 
Ὅτλ», ἆε αγιαἠε. Ρ. 31. 493. 
Ουαειι]α ποπ 1α[ροπάεῦαητ αἆ αΙπε[ῖ- 
ΙΡ. σαι, : 
᾿Οταευ]α οχ. Εοηετὶ νεῖοις σοπβαῖα, 

Ῥ. το, Τσο ὃν 
ὌὈρᾷς, νῖάει’  Ρ, 819, 
᾿Ορεικοίτης » ὀρεσκῷος" ὀρέσκοος, Ίάεπι- 

Πσπ]βσαηξ, Ρ, ἔο, 8, 
Οὐ μὴν γὲ, Ῥ. 439. 
«Οὐκ -- ἀλλὰ -- {πρρτεΠο µόονι 
ορ. 414, 
“Οὕκουν δε οὐκοῦν, Ῥ, 08. 
Οὐκ. ἔδος" οὐχ ἕδρας ὠγών, Ρ. 909, 
Οὐ θεὸς, οὐ καιρὸς, ἐν οὗ θεῷ. Ρ. 9, ο, 
εἰς Οὔὓς λέγειν ἅτς. Ῥ. ποο. 5. 
Ὄχλος, ἐπὶ πλήθους» ετῖαπι Αιιοῖς, 

Ῥ. 911. 
ϱ ἃ Η ποπάιπι ἵπ πα Αελοηίς Βγές 

ΡΙζΐς Ἀεταῖς, ρ. 987. 397. 70. 5. 
------ ὢ το ὢν, εἰκώ" ἀήδώ, ὅτο, Ρ. 946{ο- 

ο. - ᾧ ὃς τῷ, ΦΗάγε. Ρ. 305. 
ᾧ». ΡΤΟ οὗ χάρυ, Ῥ. 4490» 

ο ὃς Θ- ρεγπιπϊαπίατ. ρ 901. 96. δε Ὡς, [ηώλας, Ρ. 4οἱ. 495. 
Ο εἰβιπι η ρτοπιπείαπὀο. Ρ 31ο Ὡς, 149 ζΗάΗ/ Ῥ. 905. 
Ὄκγα ΜΙπεινα, Ε. ΠΡ. Ρ. 19ο, 5. | Ὡς επι ποοι[αἰγῖς ποπ αποτυπιγίς 
ΌειΗ ππεπτῖς ὃς εοτροτἰς αἰνίῃ. ρ 4οα.ἱ 3ΟΠΗΠΙΠ, Ῥ, 495. 

όεις ἵπ οὓς. όεσσα Βεξιτατ ἴη 

.. 
µε εἶνος ἵη Αιιὶοϊς Τταρ, Ρ: 936. 
Ἐαυνὴ μέλισσα. Ῥ 36. 9. 
Ἐον Ψεττ, Ατιοί ρτο σύν. Ῥ. 976. 
Ἐυνὼν, ῥα21ἱζερ. ρ οδ7. 
Ἐύνθημα, τεβότα πηϊΠτατί, Ῥ. 191. 5, 
Ἐυωρὶς, ΠΠοτύῖῃ ῥαγ. Ρ' 933. 

οὔσσα.. Ἱε' 355. δ, 
Οι ἅ υ εοἀεπι {απο σαα[έ ργοπιπςίαία, ΠΠ 

Ῥ. 446. , αἴδευμα Ῥτο πεπαιδευµένος. Ῥ. 4 ὅς 
Οἷς ὃτ οἷα κακὼ. Ρ. 435. Πάλον ἥκεν ὅτο, Ρ. 314. πάλώ χωρεῦο. 
Ο,/διπόδης» ὃας" δα. ὃ1µ. Ρ..398: Ρ. 4ο. 

ας 

Οεάἡφοάία ροᾶπια ἱποετίῖ, Ρ, 165. 5, | Παλίγλωσσος" παλίῤῥοὔορ, Ρ. 905, 
Μην) βδ9 
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Ῥα]ρερεῖς ραᾶστ ἱπβάει, Ῥ. 416. 
Σ]άρα απ ἸηΠΙΗνΙδ. Ῥ. 814. 
1]ορλστζοες, β0/ες. Ῥ. 954. 
1]αραταβήγχι Δε Ιποτῖυο. Ῥε 449. 
ΤΙορεῖμσι κόπᾳ ἃςε ὮῬ. 335. 
Ῥβ/γομίετ ἠεμτέβίαέ τεκότες, ποπ Φύ- 

σοοτες. Ῥ. 150. 
Ῥαττοῖρία Ρτο ΙηΠΠ]εϊνῖ5. Ῥ. 9ἵου 
Ῥαργηαίρίοιαπι ποπιϊπατϊνϊ ου νετρῖς 

εορπο/{ζεΠᾶϊ ὅτε, Ρ. 998. 
Ῥατπςῖρ Βιτάσα οη]π νεγοίςπιοῖης Ρ.36ο. 
Ῥατπαῖρία οὐΙῃ γεΓυῖς παύσαθαι, λήγει 

ἅςο. Ρ. 445. 
Ῥαττοηγηιίσα αὉ αγίς ἀμέϊα. Ρ. 555. 
Τ[εδα Αεο]ίσαπι ἵῃπ παῖδα ἱταπῃ]τ. Ρ. 95ύ. 
ΤΙεδαίρειν  πεδάέρσιος. ὅσο. Ὦ. 457. 
Τ1ελειάδες Ὦοάοπαεᾶθ εἰς Ίτα ἀῑξτας γἱ- 

ἀεβΠΙΗΥ. Ῥε 4ἵ9. 
Τ1εγβερὸς ὃς γαμιβρὸς Ρειπιπταπίης αὉ 

Αι]ῥέά6. Ῥ. 397. 
ἨΠέπηγε ταῦτα» κα Γη. Ῥ. 949. 
οἱ Περὶ Ορέστη)» Ογεβες. δτο. Ρ. 94. 5. 
Περὶ βραχίονα ὃς βραχίονι. Ῥ. 809. 
1Περιῤλέπεσθαι” περίβλεπτος. Ρ. 389. 
ΠΠερίβολοι, Γερία. Ρ. 369. 
ΠΕεριέτειν καὶ θεραπεύει». Ῥο 49. 5. 
Ἱ]ερικιώιος Ῥαεεμπθ Τηερί ἀῑελας, 

Ρ 503. 
Πέριξ, κύκλω. Ῥ. 9ἱ5. 
Σεριπλοκαὶ λέγών. Ῥ. οὔζ. 
Τ]ερίῤῥυτος ας Γη υ]15. Ῥ. 917. 
Ῥετίοπας «οπρτυα Ρε[ῖπια ἀιέία ϱ, 93. 
ΑΛεγέσγάες ὃτ ΕΠεαπίσως ἵπ εαάσπι Τὰ 

Εμ] {περο οἶται. ρ. 77. 5. 
ῬμΠο]ορογιπι 1π Ν. Β, Ρατυπι Πζπο- 

Γα οΠ]ϊροπιία, Ῥ. 50. 
Ἱ]ωερὸς., ἆθ νοτῦοΓΙΠ] αεθτοίταϊθ. Ρ. 947. 
11ΐτγειν Τταρϊεϊς {εαιοπταταπα οὗ νετ 

{μαι πιοάι]απ Ῥ. 4ϊ3 
Β]αλοηίς, οορ/οοἑ Ιπίεπα, Πὰες ἵπ ἀπ 

Ῥίππι νοςβῖα. Ῥ. 494. 
Σ]λέκει πλεκᾶς Ῥ, 967. 
Σ]λεογεξίχ ὃς ἰσότης. Ῥ. 377. 
Ῥ]ατα]ϊς πύππετς επαπι 1π εοπῖεπιρῖυ 

αμ] ὈΊτας. Ῥ. 949. 
ἈλωογοΠί {ΠΡ ποπ]ήπεα νψη]ρατί Πε] 

(ρυτῇ. Ῥ 8. Γἱό 9. 
ζοδαγες τω Ῥ. 44. 

ο κ 

Πέθεν; Ῥτο οὐδαμῶς, Ὦν 41. 
Ηδλις, οἶνθε, Ῥ. 941. 
Πόλλ’ ἄθλιος, Ῥ. 905. 
Πολλή γ) ὀνάγκη. Ρ. 4390. 
Ρο]γη]εῖς οπιία ππε]ίαι []π Ετεοςί]α. 

Ῥ 994. 905. 
Π]ορίσαι, [ωρρεδέίαγο. Ῥ. 351. 
11οτειδὰγ. Π]οσειδάνιος, 19οΓῖοξε Ρ. 91Ο. 
Ἠώγων πυρὸς, Ῥ. 379. 
Πῶς ο); Ρ. 309. 
1]ῶς Φής; λέγ᾽ αὖθις, Ῥ. 349. 
Ρο[ετί ἀϊοεραπιας οῦ πιαϊοταπι ἀε]ίδα 

ΡΗΠΙΠ. Ῥ. 944. 
Ῥταετετίταπα Ἱπρετξεέευπι {Ώ6ρε τε]. 

τπεπάασι ταρϊ]οϊς, Ῥ. 334. 
Πρειγήϊον ἵπ πιατπιοτῖδας Ότετας αυ]ά, 

Ρ. 19ο. 
Προβλήματα πέτρῶν, πώπΙμεμΙα αα- 

νεγ/[ αρέσει. Ῥ. 321. 
Πρόδρομος µόλε" ΏΟΠ πρέδοµος, Ῥο 3039 
]ροθυμίο ὃς προμηθία Ρειπιμίαῖα. Ῥ. 4ἴα, 
ῬτοποΊπεῃ τερειίταπ, Ρ. 567. 
Ῥτοποπιεπ Ἱπ[ετιαπῃ ἀῑςιαπαϊτ α ποπῖ« 

πο ΡγαεροΠτίοπεΙῃ. Ῥ. 438 
Ρτοποπηϊηίρας ΡροΠε(Πνῖς Ταπεα ρεπῖτὶ- 

ψὶ. Ῥ. 42ο. 
Πρὸς τὲ πατρὸς ἱκνοῦμαι. Ῥ. 438. 
Πρὸς κακοῖς Κακά. Ῥ. 399. 
Πρὸς ταῦτα. ῥγΟβΙεγεΠ. Ῥ. 979, 
Πρὸς γεγγικῆς ἐστι" βΡέπεγο/άη) ἀῑοε 

Ῥ' 169. 5 
Προσκύφαι πρὸς τὸ οὓς. Ῥ. 160. ο 
Ἱροσπίπτει τινά Ῥ. 3928. 
Ἠροσπτύξασύσι σῶμα, Ῥ 439. 
Ἱ]ρέσω ῥῆγαι, ῥγουµ/ ἀδίγει Ῥ. 391. 
Ῥγονοτβίοταιῃ ὃς Ιοὃϊ τ. ἵπτετρτοφ 

Ιάείη. Ῥ. 1890. 
Ἱρύμγαν κρούεσθα!, Ῥ. 144, ο 
Ἠτώματα νεκρῶν. Ῥ. 415. 
{νρυηρεῖσθωι, Ῥ. 5ότ. 

ο. 

το υίας ρποιως δε]]ο 
ὸΠεραπο, Ῥ. 191. 

Β. 

Ῥ ρω ὅς τορεύεσθαι ΡετπιηϊαΠΈυζο, 
Ρ. 349. ο 

ο εο- 
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εοτυπιάρι ἵπ Οοπιοεά!φ επιρΏατίοα 
Εεροαιίτο, Ρο 381. 

5. 

» Γεαιεπῖε τ, ΠμΙΑΤΗΠΑ 11 τ 450: 
Πἶοθ. Ῥ. 44ο. 

σσνετετες Αιτίοῖ, ΠΟΠ Ττ {ΕΓΙΡΙΗΕ, Ρ.951. 
Σάγματα οΙγρεοτωΠ], Ρ. 891. 
58, τον Ρ. 496. 
Ῥεη]θίες σηκὸς ἵπ ὉΙΙΠΔΕΙΟΠΘ. Ρ, 449. 
Ῥεπες υία Ρταεβαπῖι ὃς εκρετίεη[ίθ, 

Ρ. 974. ἳ 
Ῥθγρεπς Αοπῖας, Ῥ, 3491. Εξ. Ματιῖς, 

Ρ. 39ή-. 
Ἓκοτος. ὁ ὅτ τό. Ῥ. 944. 
Φοῤῥοσίεα βιγὴρἰαε Ππι]ία. Ρ. 967. 

937. 986. 495: 

449. 
Ιδοββοείες ἵπ πιπ]εῖς ἁητατ αὉ Επ ἑρέάςε. 

Ρ. 157. 973. 590 937. 356. 909. 435, 
Φοβἠγοπὲς ΏΟΠΠεΠ οΡ/{ζυΓαΤΗΠΙ Ῥ.4- δ. ὃ 
Μοίαάπε ἀἰξεαιη αἆ Ῥτο]επιαευπι {0Γ0- 

τῖς ΠπιατΙΤΗΙΠ ΡῬ. 1ο. 5, 
Σοῦδα., [εάες. ναλίάηι. Ῥ. Ε18, ὃν 
Ῥώς Ίξεις πάλι. Ῥ. 314. 
δρ]ίηρίς αεμίσηια ἐγί/ε ϱΦΥΠΙΕΗ. Ῥ 1999 

357- 
{οάε5. ὄρος Φίκειο. Ῥ. 336. 

ὀῥβέηα ἀς ΙαίΓοΠΕ. Ῥ. 397. 
Ῥρυσῇ νεσίις ἵπτετ Αωτὶρῥώσος ἵπ ῬποῬ: 

ΠΙΠς, Ρ. 197. 192. 984. 986. 908. 
918. 345. 964. 365. 376. 38ο. 4πο. 
981. 909. 504. ἴτεδ. 906. 907. 405. 
411. 430. 493. 440. ἀῦοι 

δρυτῇ νετίας ἵπ Εηγὲρηιὴ Ἱνεάαεε ἆε- 
Ῥεητυς Πϊβτίιοπίριας Ῥ, 3895. 

αἱ οεεοποπιία ἵπ ΤΠεροιάε {δερίας 
ριαεβαι Εωτιρίάεαςθ, Ῥ. 990. 404. 
407. 699 

Φα Ίαερο ρεεσαῖ ἵπ Γπεραϊάε. 
τοι. 34:ο. 

Ἀτείχει ἀε εχετοῖτα. Ῥ. 563. 
Στέρχει Ώπαίτας ομπῃ τεγῖο ὃς αἹατίο 

σαΐα. Ῥ. 441. 
Σχέφαγος εὐκλείας, Ρ. 9904- 
ὀεγαμεᾗς ἵπ Ῥποεπῖῃϊ τίάεδαι Ἐ ωτὶρί- 

ἀεα. Ρ. 462 58, 
δμῥς απ {δες εις, ὅτςο, Ῥ. 9596. 

Ἱπτετ{ετία, Ρ. 439. 
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δυοἱυπέήγις ἵπ ἀπὈίταίοπε. Ρ, 315. 
Σὺν θεοῖς, { ΡΟ Γανεγέμε. Ρ. 904. 
Σύγγαμοι οαωῖπαπι ἀἰδΗ. Ῥ. ας7. 
Συμμαίνεσθαι μαχιοµέγοῖς. Ῥο 350. 
Συμψοφεῖν τιί, Ῥ. 948. 
Συνασοφεῖν Ώτπε (παεσιπι. Ῥ. α4δ, - 
Σωυγελόντι εἰπεῖν. Ῥ, 91. Ἂ. 
Συγνεφῃς. ῬΡ. 385. 
Σχιστοὶ λιμένες ᾿ΑΦροδίτης απϊἁ Εαεγίηξ 

Εηῤεζοοὴ, Ρ. 10, δ. 

η, 

ων τάγαθοῦ, Ρ. 339, 
Ἴάδε Ῥτο τόδε Ίεαπεῃς Ττας ῥρ ο5ό, 
Τα]αί Ε. Ἡϊρροπιεάοῃ, ρ. ασ5 
Ταρβος δες Φόβος ἀϊβντιπι, ρ 9ο4Γ. 
Τεύυμμένον α θύψαι. Ρ 1οῦ, 5 
Τεκμαίρεσθαι, [ὲ γεργσε/ὀΗΙαγε. ρ 907. 
Ένκγα --- βοῶγτες, Ῥ. 3483. 
Τεκέτες ῥαγεηέες Εαγὲρέάὶ, ρ 159. 
Τεκρωύήγχι , ῥγοῖ ᾖδατὶ, Ῥ. 937. 
Τέλαμῶνες : τελαµω»ίζεῳ. Ρ. 459. 
Γε/ες Εατίρίάεα ποταϊ. Ρ. 4908. 
Τε]/ης ὃς (ωγε πυπιῖσα ἀῑνετίᾶ. Ρ. 308. 
Τέρεμνα, 1εδλα. Ῥ. 334. 
Τεταιπατίο ο) Ἰπεο]α ἀεβρπατιτ ἵπ 
ΜΠ, 0ο. Ῥ. 435. 

Τευμησὸς, σδὺς, ὃς Γελμησσὸς οεἰπφάθτα 
ποπηϊπίφ{οσιπα νἰάετιατ ἀϊνετία Ρ. 362. 

6 ὃς Οπια]ε Ρεγπιυταῖα. Ρ. 9909. 39. ὃς 
Θώκος δε θῶκος, [2άΐ6ε αααενῖς. Ῥ. 95. 5, 
Θαλόμαι {ετρεπτι, ρ. 544. 
Θάλος ὅς ἔρνος ἀε ᾖδεγέε Ρ. 198. 
Οάρσος ὃς εὐβουλία. Ῥ 3ις. 
Ἴβεδε, Θήβη ρτίπαπι, ἀείπερρς ἀῑέξα 
-. ἝἈμβαι, Ῥ. 317. 35ο. 
Γπεδαταπα ουτε Ῥ. 365. 
Γπεῦαῖς Ογε(ίσα ἁἰ[ται ας Απισιας]μθα 

Ρ. 194. : 
Τπεβα]ρτπ] οοπΙεητηπι. Ῥ. 409. 
Θ/κο) ἃ Θηλωτὶς νοεες {ωπι 1,:χίοῖς 

εΠεϊεπάαε. ϱ 961. 
ΘΟραζειν τασ]οϊ ἔτεααεπιαϊαπχ: Ρ. 418, 
Τηασβογαὲ Θήβαῖκα. Ῥ. 77: 5 
Ττείίαε αασιπασυ]απι, ῥρ ο5. 5. 
Τί γαρ πάθω. . Ῥ. αλο 
Τί µε καλεῖς; ἅτ τί μ ἐκάλεις. Ρ. 354. 
Τέ{ Φφής: λέγ᾽ αὖθι, Ῥ 541. 
Τίς; πέθε;. Ῥ. 3ο7. 

Τοι 
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Τοι ὃς τι Ώερο ρεγπυίᾶ’α Ρ. 96ο. 
Τοιοῦτο δει τοσ-Ότο. Ῥ. 386. 
ῦου, τῷ: Ρτο τωὸς, τω, «ΠΠέγο ἱπι- 

{ ατα, Ὁ 449 
γασ]οί τωστατ Αιτῖσα Ὠϊα[εᾶο νεῖε- 

τ, Ρ. ο ἂν 500. 
Ἰτασίοις { ηητίις τεβραῖτ νοςες σ]οΠε- 

πηΩΏΙζ85. Ρ. Ίος. 192. 357. ΕΓο1Πιᾶς 
Ὠοτῖσας Ρ. 1ὸς 196. 

Τραπέει», ενας εὔήζαγε. Ῥ. 49. 9. 
Τέο)Ι ἕμς ἵπ ττεδ ἔοττε 'ταρίοσς ὥσ]ᾗο- 

Ἱα [οπἱρήτ. Ρ. 9378, ὦ 
Τοεχεπἀο τεπρᾶς Εαἰῑεσαπε πι]Ίσγες 

οἶίπι ποὈ/]οτεδ, Ῥ. 446. 
Ύροφεῖα, 418ε νυ]σθ θρεπτήρια. Ῥ. 199. 
Τύχη, τὸ ῥάκήη. Ῥ 959. 
Τγάοις ραῖγαος Ἱπιετ[εσεσίῖ απ ραῖϊτιε-᾿ 

Ἰ6ςε. Ρ. 57. 5. 
Ἑγ τΏεπῖ εὗρον τὴ; σάλπιΥγα. Ρ. 1493. 9. 
Τνῶλὸς ποῦς. Ῥ. 991. 

8). 

/ Ἴέγετες ἀἰεπηίητ σεῇαίαθ Ρ. 510. 
ειδα {οσο ρταεί[ίαπτ α ]τος «ΟΠΊΡΟ- 

πεπόᾶς, Ρ. 97ο. 
Ψεγῖτας Ππιρί]ες εΠ, Ρ. ο61. 
πει{ας αεσοπηπιοάαἵ «7οήέεγ. ΤΕΤΗΠΙ 06- 

161 ἱΓαξῖο Ῥ. 411. 
7 γρ0 µένανδρος ἀἶξία, Ρ. 435. 
Ὑιπς αἁπιίταπᾶα. Ῥ. 39. 40. 3. 
Ψοσα]ϊς απῖε κτ ναὶ πτ ποπ εογηρίτυτ 

α Ττασὶεῖς. Ρ. 417. 
ἈΓοσαιπαάϊ σα{α5 τεξο Πα]]εδ. Ῥ. 91ο. 

950. 495 
Σο Εις ἵανεπῖς. Ρ. 947. 
Ῥαΐρας ἵπεριις εβ Ρι]οτί γεήῖφπε Ἱή- 

«ες Ρ. αδ5ο. 

ια 

ε ποπ οΠάίτατ -α Ῥτοποπῖπθ σύ. 
Ρ 9{4. 

Ὑγρὸς ὃς λυγρὸς Ροττηυϊῖαῖα, Ρ. 496, 
πα οες ὤλβισε καὶ ἀπώλεσεν. Ῥ. 441. 
"Ὑπόάρξαι, {ηοίῤθγε. Ῥ. 436. 437. 438. 
"Ίπόρξαι ὃς ὑπάρξαι ἀδικίας {ΗΕ7ΥΕ «ἐή- 

311471. Ῥ. 417. 

ιν Ν 

ετ νΕΒΒΟΙΝΌΜ. 

Ὑπέρφευ, ΡΤΟ ὑπεράγαν. Ῥ. 38, 
Ὑπεκδραμεῖν ὃς ὑπερδρᾳωεῖν πιαἰεθ Ρες» 

πυιαῖα. Ῥ. 389. 
Ὑπῃηλθέ µο Φόβος, δε Επιϊα, Ῥ. 496. 

ᾧ, 

Φ... Φεγγος, αἷες. Ῥ. 385. 
Φκεγγὸς ἵη Ἐταροεαϊία Διιῑςα, ποη ὡκςε. 

Σόε Ῥ Τού. 
Φέρσαι ὃς Φέοφσι, Ῥ. 99. ὃν 
Φεῦ δᾷ. Ρ. 384. 
Φίκειο» πιοης Βοεοιῖαε, Βρηϊπσίς {6« 

465, Ῥ. 956. 
Φιλέπολις, αι νυ]σο Φιλόπατρι, ϱΡ, 

196. 5, 
ΦιλοτιμίΦα Ῥτο πλεονεξία. Ῥ. 975. 
τὰ Φίλτατα, ᾖδεγὶρ βαγεηίέτο «λίοὶν 

Ρ. 955. 41ου 
Φρίκω" Φρίκη. Ρ. 383. 
Φρῶ Οταπιτηαι]εῖς ἐκ τοῦ προϊῶ «ΟΠ» 

ἐχαπα, Ῥ. 43. 5. 

κ, αι 

.- ποῖα (ταπηπιατίσοταπ., ἔτεαπεπε 
ἵη οΠο]]]ς αἆ Φοββοε]ειῃ. Ῥ. 49. 3. 

κ ἃ Λ ρειπιῖαῖα, Ρ. 367. 
Χαιὸς Ρο ἄρχαῖος τε(Ητατυπῃ. Ῥ. 180. 
πά Χαβε τε[ροΏ/ᾶ ππίπ5 ΕΟΓΙΙΠΕΙΟΓΗΠΊα 
Ῥ. 394. 905. 
Χαίρω σε ἐληλυθέτα. Ῥ. 31ο. 
Χαλὰ, ἡ χηλὴ, Ὠοτίοβ. Ρ, 337. 3 
Χεῖμα δ-10, δε]]1. Ῥ. 9939 
Ἀοροποιύς, Ῥ. 3353. 
Οποσις, Ρατ ἁταπ]ατῖς, Ρ. 356. . 
πρ, ορο)1εί: χρῆν, οβογ{εῦαξ. Ῥ. 1965 
ρήμα Ὀηλειῶν. Ῥ. 913. 
Χριστὲς πάσχων απα]ε ἁταπ]α, Ρ. 1039 
Χρώῳ, ΙΠάΕΊη. Ῥ. 95ο. 
Χράζειν εκ προίζειν. ὃν 439. 

Ν 

με »244εγε. ὃς εοπΙροΠΙΒ, Ῥ. 399, 
40ο 

Ψέφος ὃς φοφεορ ἆε ἐηπαπὶ [τερίέωι 
3 Ρ» 9459. 940 

1 Ψυχρὸς, ῥεἰίόμς, ἂε «Ἀάανετε, Ρ, 496, 

1 ο. 

ί) 
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Εμμ η μπα Ε ρα ήρε μη ος ᾗ ηβι τν ην ο η] Ἡ πμ σι 
ν [ο τι σος 
ατμών ος ης ας Ἕ ας η ΕΙ 

νημΗππ ΙΕ ΗπΗΗ ΙρΗ, | ο κ .. μμή 
η Ἰ πΗ : - - {9 π πι σεν ον ο. : 

 αα 
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